
Korean Buddhist Taego Order
America-Europe Parish

June 26, 2018



ii

Opracowanie:
HaeMahn Sunim, BupSeon, Beata Łazarz

Redakcja techniczna:
BupSeon

Szkoła Taego buddyzmu koreańskiego w Polsce

Świątynia Taego Zen - Dae Won Sa
Opat: Hae Mahn Sunim

ul Wiejska 18
46-030 Młodnik

tel + 48 725 179 244
info@taegozen.pl
http://taegozen.pl

Jeleniogórska Grupa
Bup Seon

ul. Pijarska 32/28
58-500 Jelenia Góra

kowalczyk.m1989@gmail.com
http://jeleniagora.taegozen.pl



Spis Treści

1 Aczim Yebul (Śpiewy poranne) 1
1.1 Cżong Song (Poranna pieśń dzwonu) . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Hjang Su He Re (Rytuał Oceanu Zapachów) . . . . . . . . . 4
1.3 Sa Sung Re (Hołd Czterem Bodhisatwom) . . . . . . . . . . 5
1.4 Szin Dżung Dan (Pieśń do Strażników Dharmy) . . . . . . . 6

2 Czonjok Yebul (Śpiewy wieczorne) 7
2.1 Wieczorna pieśń dzwonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Czil Dżung Re (Hołd Buddom) . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 Sutra Serca (po koreańsku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4 Sutra Serca (po polsku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3 Kido 11
3.1 Wielka Dharani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Kłang Mjong Dżin On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3 Kłan Seum Bosal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.4 Soga muni bul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.5 Dżi Dżang Bosal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.6 Namu Amita Bul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4 Praktyki specjalne 17
4.1 Czil Dżung Re (Hołd Buddom)-popołudniowa . . . . . . . . 17
4.2 Bo Re Dżin On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.3 Czon Su Gjon (Sutra tysiąca oczu i rąk) . . . . . . . . . . . 18
4.4 108 pokłonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.5 Modlitwa pogrzebowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.6 Złoty łańcuch miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.7 Przekaz zasług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.8 Sutra Miłującej Dobroci (Metta Sutra) . . . . . . . . . . . . 32
4.9 Serce Mantry Suragamy (sanskr.) . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.10 De-bul-dżon-nung-om-szin-dżu (Mantra Surangama) . . . . . 33
4.11 Modlitwa Aspiracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.12 Wielki Wiersz o Naturze Dharmy Uisanga . . . . . . . . . . 45
4.13 Mantry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

iii



iv SPIS TREŚCI

5 Tłumaczenie sutr 51
5.1 Dżong Song (Poranna pieśń dzwonu) . . . . . . . . . . . . . 51
5.2 Wieczorna Pieśń Dzwonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.3 Czil Dżung Re (Hołd Buddom) . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.4 Hjang Su He Re (Rytuał Oceanu Zapachów) . . . . . . . . . 54
5.5 Sa Sung Rae (Hołd Buddom i Bodhisattwom) . . . . . . . . 56
5.6 Shin Jung Dan (Hołd Strażnikom Dharmy) . . . . . . . . . . 57
5.7 Czon Su Gjon (Sutra tysiąca oczu i rąk) . . . . . . . . . . . 57
5.8 Wielka Dharani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6 Dodatek 63
6.1 Rozpoczęcie praktyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.2 Schronienie w Trzech Klejnotach . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.3 Dziesięć Wielkich Ślubowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.4 Cztery Wielkie Ślubowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.5 Gathy do posiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.6 Szlachetna Ośmioraka ścieżka . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.7 Etykieta świątynna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.8 Panca-Sila (5 Wskazań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.9 Medytacja na sześć Paramit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.10 Powang Sammaeron (10 wskazówek podążania ścieżką) . . . 67
6.11 Wiersz Otwierający Sutrę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68



1

Aczim Yebul (Śpiewy poranne)

1.1 Cżong Song (Poranna pieśń dzwonu)

łon cza dżong–song bjon bop–ke
czor–łi ju–am szil ge mjong
sam–do i–go pa do–san

il–cze dżung–seng song dżong–gak
na–mu bi–ro gjo–dżu hła–dżang dża–dżon jon bo–ge dżi
gum–mun po nang–ham dżi ok–czuk dżin–dżin hon ip
czal–czal łol–ljung

szip–czo ku–man o–czon sa–szip–pal–cza il–sung łon–gjo
na–mu de–bang–głang bul hła–om gjong
na–mu de–bang–głang bul hła–om gjong
na–mu de–bang–głang bul hła–om gjong
dże–il gje jag–in jong–njo–dżi ,
sam–se il–cze bul ung głan bop–ke song
il–cze ju szim dżo

pa dżi–ok dżin–on
na–mu a–ta szi–dżi–nam sam–mjak sam–mot–ta
gu–czi–nam om a–dża–na ba–ba dżi–ri dżi–ri hum
na–mu a–ta szi–dżi–nam sam–mjak sam–mot–ta
gu–czi–nam om a–dża–na ba–ba dżi–ri dżi–ri hum
na–mu a–ta szi–dżi–nam sam–mjak sam–mot–ta
gu–czi–nam om a–dża–na ba–ba dżi–ri dżi–ri hum

łon a dżin–seng mu bjol–ljom a–mi–ta bul dok sang su
szim–szim sang gje ok–ho głang
jom–njom bul–ri gum–sek sang a dżip jom–dżu bop–ke głan
ho–gong łi–sung mu bul głan

1



2 1. ACZIM YEBUL (ŚPIEWY PORANNE)

pjong–dung sa–na mu ha czo głan–gu so–bang a–mi–ta
na–mu so–bang de–gjo–dżu mu–rjang su jo–re bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul

czong–san czop–czop mi–ta–gul,
czang–he mang–mang dżong–mjol gung
mul–mul jom–ne mu ga–e,
ki–gan song–dżong hak–tu hong
na–mu a–mi–ta bul

san–dan dżong–ja dżła mu–on,
dżok–czong njo–jo bon dża–jon
ha–sa so–pung dong–nim ja
il–song han–an–nju dżang–czon
na–mu a–mi–ta bul

łon gong bop–kje dże dżung–seng
dong–im–mi–ta de łon–he
dżin mi–re dże–do dżung seng
dża–ta il–szi song bul–do
na–mu a–mi–ta bul

na–mu so–bang dżong–to gung–nak se–gje
sam–szim–njung–man–ok il–szib–il–man
gu–czon–o–bek dong–mjong dong–ho
de–dża de–bi a–mi–ta bul

na–mu so–bang dżong–to gung–nak se–gje
bul–szin dżang–głang
sang–ho mu–bjon gum–sek–kłang–mjong
bjon–dżo bop–kje
sa–szip par–łon do–tal dżung–seng

bul–ga–sol bul–ga–sol–czon
bul–ga–sol hang–ha–sa bul–czal mi–dżin–su
do mak–czug–łi mu–han guk–su
sam–beng–njuk–szim–man–ok
il–szib–il–man gu–czon–o–bek
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dong mjong dong–ho de–dża de–bi
a–dung do–sa kum–sek jo–re
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul

bon–szim mi–mjo dżin–on da–nja–ta
om a–ri da–ra sa–ba–ha
om a–ri da–ra sa–ba–ha
om a–ri da–ra sa–ba–ha



4 1. ACZIM YEBUL (ŚPIEWY PORANNE)

1.2 Hjang Su He Re (Rytuał Oceanu Zapachów)

A-gum, czong-dżong-su, bjon-łi gam-no-da,
bong-han sam-bo dżon
Łon-su e nab su, Łon-su e nab su,
Łon-su dżaj-bi e nab su

Na-mu hjang-su-he hła-dżang-gje bi-ro-he-hje, Dże-bul dże-bo sal
Na-mu czun-ła-de jon-dżang-gje sana-he-hje, Dże-bul dże-bo sal
Na-mu czun-ła-sang bi-guk-gje saka-he-hje, Dże-bul dże-bo sal
Na-mu i-rol-głang ju-ri-gje jaksa-he-hje, Dże-bul dże-bo sal
Na-mu e-njang-guk gung-na-gje mita-he-hje, Dże-bul dże-bo sal

Na-mu do-sol-czun ne-łon-gje dża-szi-he-hje, Dże-bul dże-bo sal
Na-mu de-łi-duk gum-rjun-gje so-dże-he-hje, Dże-bul dże-bo sal
Namu czung-jang-san gum-sek-gje mun-su-he-hje, Dżebul dżebo sal
Na-mu ami-san un-sek-gje bo-hjun-he-hje, Dże-bul dże-bo sal
Namu kum-gangsan dżung-hjanggje bop-ki-he-hje Dżebul dżebo sal

Na-mu naka-san czil-bo-gje kłan-um-he-hje, Dże-bul dże-bo sal
Na-mu czil-dżin-san pal-bo-gje se-dżi-he-hje, Dże-bul dże-bo sal
Na-mu jom-ma-ra ju-mjung-gje dżi-dżang-he-hje, Dżebul dżebo sal
Na-mu dżin-hu-gong bjun-bop-gje dzin-sa-he-hje, Dżebul dże-bo sal

Na-mu so-gon sa-czil-dang-to-i-sam
o-pa-bul-rju jok-de-dżon-dong
dże-dee dżo-sa czon-ha dżong-sa
il-cze mi-dżin-su dże-de son-dżi-szik

ju łon mu-dżin sam- bo de-dża de-bi
su a dżong-ne mjong hun-ga pi-rjok
łon-gong bop-gje dże dżung-seng
dong-im-mi-ta de-łon he
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1.3 Sa Sung Re (Hołd Czterem Bodhisatwom)

A-gum, dżi-cza il-dżu-hjang,
byun-sung mu-dżin hjang
łun-gje bong-hun guk-rak sa-sung dżon
Łon-su e nab su
Łon-su e nab su
Łon-su dżaj-bi e nab su

Namu sobang dżungto gunrak segje
– A dung dosa-
Namu Ami-ta Bul (10 x)

Namu Ami-ta Bul

Namu sobang dżungto gunrak segje
– Dedża-de-bi -
Kwan Se-um Bo-sal (10 x)
Namu Dedża-de-bi

Kwan Se-um Bo-sal

Namu sobang dżungto gunrak segje
– De-hi De-sa
De Se-dżi Bo-sal (10 x)
Namu De-hi De-sa

De Se-dżi Bo-sal

Namu sobang dżungto gunrak segje
– il-cze Czong-dżung
De He-dżung Bo-sal (10 x)
Namu il-cze Czong-dżung

De He-dżung Bo-sal

Ju łon sa-sung de-dża de-bi
su a dżung-ne mjong hun-ga pi-rjok
łon-gong bop-gje dże dżung-seng

dong-im mi-ta
de-łon he

Namu Soga muni Bul
Namu Soga muni Bul

Namu Szi Bonsa Soga muni Bul
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1.4 Szin Dżung Dan (Pieśń do Strażników Dharmy)

Czong-dżong mjong da-jak
Nung-dże bjong-ho czim Ju-ki ong-ho-dżung
Łon-su e nab su
Łon-su e nab su
Łon-su dżaj-bi e nab su

Dżi-szim gi-mjong-ne:
Dżin-bop-gje ho-gong-gje hua-um hje-sang
Jok-sek dże-czun-dżung

Dżi-szim gi-mjong-ne:
Dżin-bop-gje ho-gong-gje hua-um hje-sang
Pal-bu sa-łan-dżung

Dżi-szim gi-mjong-ne:
Dżin-bop-gje ho-gong-gje hua-um hje-sang
Ho-bop sun-czin-dżung

Łon-dże czon-rjong pal-bu-dżung
ui-a-ong-ho bul-ri-szim
a-dże-nan-czo mu-dże nan

Jo-si de-łon nung-sung czi



2

Czonjok Yebul (Śpiewy wieczorne)

2.1 Wieczorna pieśń dzwonu

mun dżong–song ,
bon–ne dan,
dżi–hje dżang,
bo–ri seng ni–dżi ok

czul sam–gje,
łon song–bul,
do dżung–seng,
pa dżi–ok dżin–on

om ga–ra dżi–ja sa–ba–ha
om ga–ra dżi–ja sa–ba–ha
om ga–ra dżi–ja sa–ba–ha
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8 2. CZONJOK YEBUL (ŚPIEWY WIECZORNE)

2.2 Czil Dżung Re (Hołd Buddom)

Ge–hjang, dżong–hjang, he–hjang,
Het’al–hjang, he’tal–dżi gjon–hjang;
Głang-mjong un-de, dżu-bjon bop-ke gong-jang szi-bang

Mu-rjang bul bop sung

Hon-hjang dżin–on
Om ba–a–ra to–bi–ja hum
Om ba–a–ra to–bi–ja hum
Om ba–a–ra to–bi–ja hum

Dżi-szim gi-mjong-ne
Sam-gje do-sa sa-seng
dża-bu szi-a bon-sa,

So-ga-mu-ni bul

Dżi-szim gi-mjong-ne
Szi-bang sam-se
dże-mang czar-he,
Sang-dżu il-cze,

Bul-ta-ja dżung

Dżi-szim gi-mjong-ne
Szi-bang sam-se
dże-mang czar-he,
Sang-dżu il-cze,

Dal-ma-ja dżung

Dżi-szim gi-mjong-ne
De-dżi mun-su-sa-ri bo-sal
De-heng bo-hjon bo-sal
De-bi kwan-se-um bo-sal
De-łon bon-dżon dżi-dżang bo-sal

Ma-ha-sal

Dżi-szim gi-mjong-ne
Jong-san dang-szi su-bul–bu-czok
Szip-te dże-dża szim-njuk song
o-bek song dok-su song ne-dżi
czon-i-bek dże de a-ra-han

mu-rjang song dżung

Dżi-szim gi-mjong-ne
So gon dong-dżin gub-a he-dong
Jok-de dżon-dung dże-de-dżo-sa
Czon-ha dżong-sa il-cze
mi-dżin-su dże-de

Son-dżi-szik

Dżi-szim gi-mjong-ne
Szi-bang sam-se
dże-mang czar-he
Sang-dżu il-cze,

Sung-ga-ja dżung

Ju łon mu-dżin sam-
bo de-dża de-bi
Su a dżong–ne mjong
hun–ga pi–rjok
Łon-gong bop-ke dże
dżung-seng dża-ta il-szi,

Song bul-to
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2.3 Sutra Serca (po koreańsku)

ma–ha ban–ja ba–ra–mil–ta szim gjong
kwan–dża–dże bo–sal
heng szim ban–ja ba–ra–mil–ta
szi dżo–gjon o–on ge–gong do il–cze go–ek

sa–a–ri–dża sek–bul–i–gong gong–bul–i–sek
sek–dżuk–szi–gong gong–dżuk–szi–sek
su–sang–heng–szik jok–bu–jo–szi

sa–ri–dża szi–dże–bop–gong–sang
bul–seng–bul–mjol bul–gu–bu–dżong
bu–dżung–bul–gam szi–go gong–dżung–mu–sek

mu su–sang–heng–szik mu an–i–bi–sol–szin–łi
mu sek–song–hjang–mi–czok–pop mu–an–ge ne–dżi
mu–łi–szik–ge

mu–mu–mjong jok mu–mu–mjong–dżin
ne–dżi mu–no–sa jong–mu–no–sa–dżin
mu go–dżim–mjol–do mu–dżi jong–mu–duk–i mu–so duk–ko
bo–ri–sal–ta łi ban–ja ba–ra–mil–ta go–szim–mu ga–e

mu–ga–e–go mu–ju–gong–po
łon–ri dżon–do mong–sang gu–gjong jol–ban
sam–se dże–bur–ui ban–ja ba–ra–mil–ta
go–duk–a–njok–ta–ra sam–mjak sam–bo–ri
ko–dżi ban–ja ba–ra–mil–ta szi–de–szin–dżu

szi–de–mjong–dżu szi–mu–sang–dżu
szi–mu–dung–dung–dżu nung–dże–il–cze–go
dżin–szil bul–ho go–sol ban–ja ba–ra–mil–ta dżu
dżuk–sol–dżu–łal

a-dże a-dże ba-ra-a-dże ba-ra-sung-a-dże mo-dżi sa-ba-ha
a-dże a-dże ba-ra-a-dże ba-ra-sung-a-dże mo-dżi sa-ba-ha
a-dże a-dże ba-ra-a-dże ba-ra-sung-a-dże mo-dżi sa-ba-ha

ma– ha ban–ja ba–ra–mil–ta szim gong
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2.4 Sutra Serca (po polsku)

MAHA Pradżnia Paramita Hridaja Sutra

Bodhisattwa Awalokiteśwara,
praktykując głęboko Pradżnię Paramitę,
postrzega pustkę wszystkich pięciu skandh
i uwalnia się od wszelkiego cierpienia i niepokoju.
Siariputro, forma nie jest różna od pustki, pustka nie jest różna od formy.
To, co jest formą, jest pustką, a to, co pustką – formą.
To samo dotyczy odczuć, postrzeżeń, tendencji i świadomości.
Siariputro, wszystkie dharmy są puste;
nie pojawiają się ani nie znikają, nie są skalane ani czyste,
nie zwiększają się ani nie zmniejszają.
Dlatego w pustce nie ma formy,
odczuć, postrzeżeń, tendencji i świadomości.
Nie ma oczu, uszu, nosa, języka, ciała ani umysłu.
Nie ma barw, dźwięków, zapachów, smaków,
dotyku ani przedmiotów umysłu. Nie ma sfery wzroku
i dalej aż do sfery świadomości umysłu.
Nie ma niewiedzy ani kresu niewiedzy
i dalej aż do starości i śmierci, nie ma też kresu starości i śmierci.
Nie ma cierpienia, jego przyczyny, jego unicestwienia i ścieżki.
Nie ma poznania ani osiągania, ani niczego do osiągnięcia.
Dlatego dla bodhisattwy zagłębionego w Pradżni Paramicie
umysł nie jest przeszkodą.
Gdy nie ma przeszkód, żaden lęk nie istnieje.
Przekraczając wszystkie błędne poglądy, przebywa on w nirwanie.
Wszyscy buddowie trzech czasów
polegają na Pradżni Paramicie i osiągają Annutara Samjak Sambodhi.
Dlatego wiedz, że Pradżnia Paramita jest wielką transcendentną mantrą,
wielką jaśniejącą mantrą, najwyższą mantrą, niezrównaną mantrą,
chroniącą przed wszelkim cierpieniem, prawdziwą i bez błędu.
Dlatego głoś mantrę Pradżni Paramity, głoś mantrę, która brzmi:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha

ma– ha ban–ja ba–ra–mil–ta szim gong



3

Kido

3.1 Wielka Dharani

szin–mjo dżang–gu de–da–ra–ni
na–mo–ra da–na da–ra ja–ja
na–mak ar–ja ba–ro–gi–dże
se–ba–ra–ja mo–dżi sa–da–ba–ja
ma–ha sa–da–ba–ja
ma–ha gha–ro–ni–ka–ja
om sal–ba–ba–je su da–ra–na
ga–ra–ja da–sa–mjong
na–mak–ka–ri–da–ba
i–mam ar–ja ba–ro–gi–dże
se–ba–ra da–ba ni–ra–gan–ta
na–mak ha–ri–na–ja ma–bal–ta
i–sa–mi sal–bal–ta sa–da–nam
su–ban a–je–jom
sal–ba bo–da–nam
pa–ba–mar–a mi–su–da–kam
da–nja–ta o–om a–ro–ge a–ro–ga
ma–dżi–ro–ga dżi–ga–ran–dże
he–he–ha–re ma–ha
mo–dżi sa–da–ba
sa–ma–ra sa–ma–ra ha–ri–na–ja
ku–ro–ku–ro kal–ma
sa–da–ja sa–da–ja
do–ro–do–ro mi–jon–dże
ma–ha mi–jon–dże da–ra da–ra
da–rin na–ri se–ba–ra
dża–ra dża–ra
ma–ra–mi–ma–ra a–ma–ra
mol–dże–je he–he ro–ge se–ba–ra

ra–a mi–sa–mi na–sa–ja
na–be sa–mi sa–mi na–sa–ja
mo–ha–dżara mi–sa–mi
na–sa–ja ho–ro–ho–ro ma–ra–ho–ro
ha–re ba na–ma–na–ba
sa–ra sa–ra szi–ri szi–ri
so–ro so–ro mot–cza mot–cza
mo–da–ja mo–da–ja
me–da–ri–ja ni–ra gan–ta
ga–ma–sa nal–sa–nam
ba–ra–ha–ri–na–ja
ma–nak sa–ba–ha
szi–ta–ja sa–ba–ha
ma–ha–szi–ta–ja sa–ba–ha
szi–ta–ju–je se–ba–ra–ja sa–ba–ha
ni–ra–gan–ta–ja sa–ba–ha
ba–ra–ha mok–ka szing–ha
mok–ka–ja sa–ba–ha
pa–na–ma ha–ta–ja sa–ba–ha
dża–gu–ra jok–ta–ja sa–ba–ha
sang–ka som–na–ne
mo–da–na–ja sa–ba–ha
ma–ha–ra gu–ta da–ra–ja sa–ba–ha
pa–ma–sa gan–ta i–sa–szi cze–da
ha–ri–na i–na–ja sa–ba–ha
mia–ga–ra dżal–ma ni–ba
sa–na–ja sa–ba–ha na–mo–ra
da–na–da–ra ja–ja na–mak ar–ja
ba–ro gi–dże se–ba–ra–ja

sa–ba–ha
11
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3.2 Kłang Mjong Dżin On

Om Amokka Bairoczana
Maha Mud-ra

Mani Pad-uma Czu-bara
Bura-Ba Ruldaja Hum
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3.3 Kłan Seum Bosal

Przywołuję Twoje imię Kwan Se Um Bosal
Dążę do tego aby urzeczywistnić Twoje postrzeganie dźwięków świata

Powtarzam Twoje imię abym dzięki temu
właściwie praktykował postrzeganie dźwięków

Będę postrzegał dźwięki bez osądzania i stronniczości
Będę słuchał uważnie tak abym usłyszał to co mówią inni

Powtarzam Twoję imię Kwan Se Um Bosal,
poprzez uważne słuchanie przyniosę ulgę cierpieniu innych.

na-mu bo-mun szi-hjon łol-jok hong-szim de-dża de-bi
kwan-se-um bo-sal

kwan-se-um bo-sal... (powtarzamy)
kwan-se-um bo-sal

mjor-op-dżang dżin-on
om a-ro-nuk-ke sa-ba-ha X 3

łon song-czi dżin-on
om a-mok-ka sal-ba-da-ra sa-da-ja szi-be-hum X3

bul-sol so-dże kil-sang da-ra-ni
na-mu sa-man-da mot-da-nam a-ba-ra-dżi ha-da-sa

sa-na-nam da-nja-ta
om-ka-ka ka-he ka-he hum-hum a-ba-ra

a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra
dżit-ta dżit-ta dżi-ri dżi-ri ppa-da ppa-da

son-dżi-ga szi-ri-je sa-ba-ha

X 3

bo głol dżin-on
om ho-ro ho-ro sa-ja mo-ke sa-ba-ha X 3

bo-ho-hjang dżin-on
om sam-ma-ra sam-ma-ra mi-man-na

dża-ra-ma dża-go-ra ba-ra-hum X 3

czal-dżin szim-njom ka-su-dżi
de-he dżung-su ka-um dżin
ho-gong ga-rjang pung ga ge

mu-nung dżin-sol
bul gong-dok
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3.4 Soga muni bul

Powtarzam Twoje imię Soga Muni Bul Pierwotny Buddo
Powtarzam Twoje imię, obym dzieki temu

sam przebudził się do stanu Buddy.
na–mu sam–gje do–sa sa–seng

dża–bu szi–a bon–sa
so–ga–mu–ni bul

so–ga–mu–ni bul...(powtarzamy)
so–ga–mu–ni bul

czon–sang czon–ha mu–jo–bul
szi–bang se–gje jong–mu–bi
se–gan so–ju a–dżin–gjon
il–cze mu–ju jo–bul–cza

go- a il-szim głi-mjong dżong-nje

mjor-op-dżang dżin-on
om a-ro-nuk-ke sa-ba-ha X 3

łon song-czi dżin-on
om a-mok-ka sal-ba-da-ra sa-da-ja szi-be-hum X3

bul-sol so-dże kil-sang da-ra-ni
na-mu sa-man-da mot-da-nam a-ba-ra-dżi ha-da-sa

sa-na-nam da-nja-ta
om-ka-ka ka-he ka-he hum-hum a-ba-ra

a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra
dżit-ta dżit-ta dżi-ri dżi-ri ppa-da ppa-da

son-dżi-ga szi-ri-je sa-ba-ha

X 3

bo głol dżin-on
om ho-ro ho-ro sa-ja mo-ke sa-ba-ha X 3

bo-ho-hjang dżin-on
om sam-ma-ra sam-ma-ra mi-man-na

dża-ra-ma dża-go-ra ba-ra-hum X 3

czal-dżin szim-njom ka-su-dżi
de-he dżung-su ka-um dżin
ho-gong ga-rjang pung ga ge

mu-nung dżin-sol
bul gong-dok
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3.5 Dżi Dżang Bosal

Powtarzam Twoje imię Dżi Dżang Bosal
Dążę do tego aby podtrzymać Twoje Wielkie ślubownia

Czujące istoty sa niezliczone, ślubuję je wszystkie wyzwolić
Piekła są przepełnione, ślubuję powstrzymać się od osiągnięcia

ostatecznego Stanu Buddy dopóki piekła nie będą puste
Powtarzam Twoję imię Dżi Dżang Bosal, aby wyzwolić od cierpienia

wszystkie czujące istoty, zarówno ożywione jak i nieożywione.

na–mu nam–bang hła–dżu ju–mjong gjo–dżu de–łon bon–dżon
dżi–dżang bo–sal

dżi–dżang bo–sal...(powtarzamy)
dżi–dżang bo–sal

mjor op–dżang da–ra–ni
om ba–ra ma–ni da–ni sa–ba–ha X 3

łon song-czi dżin-on
om a-mok-ka sal-ba-da-ra sa-da-ja szi-be-hum X 3

bul-sol so-dże kil-sang da-ra-ni
na-mu sa-man-da mot-da-nam a-ba-ra-dżi ha-da-sa

sa-na-nam da-nja-ta
om-ka-ka ka-he ka-he hum-hum a-ba-ra

a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra
dżit-ta dżit-ta dżi-ri dżi-ri ppa-da ppa-da

son-dżi-ga szi-ri-je sa-ba-ha

X 3

bo głol dżin-on
om ho-ro ho-ro sa-ja mo-ke sa-ba-ha X 3

bo-ho-hjang dżin-on
om sam-ma-ra sam-ma-ra mi-man-na

dża-ra-ma dża-go-ra ba-ra-hum X 3

czal-dżin szim-njom ka-su-dżi
de-he dżung-su ka-um dżin
ho-gong ga-rjang pung ga ge

mu-nung dżin-sol
bul gong-dok
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3.6 Namu Amita Bul

Powtarzam Twoje imię Namu Amita Bul
Obym ujrzał ten świat jako Czystą Krainę
Obym się przebudził w Czystej Krainie

Obym osiągnął oświecenie
Obym dotrzymał swoich ślubowań wyzwolenia wszystkich czujących istot

Powtarzam Twoje imię Namu Amita Bul
abyś prowadził wszystkie czujące istoty do raju wolnego od cierpienia.

na–mu so–bang de–gjo–dżu mu–rjang su jo–re bul
na–mu a–mi–ta bul

na–mu a–mi–ta bul. . . (powtarzamy)
na–mu a–mi–ta bul

mjor-op-dżang dżin-on
om a-ro-nuk-ke sa-ba-ha X 3

łon song-czi dżin-on
om a-mok-ka sal-ba-da-ra sa-da-ja szi-be-hum X3

bul-sol so-dże kil-sang da-ra-ni
na-mu sa-man-da mot-da-nam a-ba-ra-dżi ha-da-sa

sa-na-nam da-nja-ta
om-ka-ka ka-he ka-he hum-hum a-ba-ra

a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra
dżit-ta dżit-ta dżi-ri dżi-ri ppa-da ppa-da

son-dżi-ga szi-ri-je sa-ba-ha

X 3

bo głol dżin-on
om ho-ro ho-ro sa-ja mo-ke sa-ba-ha X 3

bo-ho-hjang dżin-on
om sam-ma-ra sam-ma-ra mi-man-na

dża-ra-ma dża-go-ra ba-ra-hum X 3

czal-dżin szim-njom ka-su-dżi
de-he dżung-su ka-um dżin
ho-gong ga-rjang pung ga ge

mu-nung dżin-sol
bul gong-dok
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Praktyki specjalne

4.1 Czil Dżung Re (Hołd Buddom)-popołudniowa

A-gum, czong-dżong-su,
bjon-łi gam-no-da,

bong-han sam-bo dżon
Łon-su e nab su,
Łon-su e nab su,

Łon-su dżaj-bi e nab su

Dżi-szim gi-mjong-ne:
Sam-gje do-sa sa-seng
dża-bu szi-a bon-sa,

So-ga-mu-ni bul
Dżi-szim gi-mjong-ne:

Szi-bang sam-se
dże-mang czar-he

Sang-dżu il-cze
Bul-ta-ja dżung

Dżi-szim gi-mjong-ne:
Szi-bang sam-se

dże-mang czar-he
Sang-dżu il-cze
Dal-ma-ja dżung

Dżi-szim gi-mjong-ne:
De-dżi mun-su-sa-ri bo-sal
De-heng bo-hjon bo-sal

De-bi kwan-se-um bo-sal

De-łon bon-dżon dżi-dżang bo-sal
Ma-ha-sal

Dżi-szim gi-mjong-ne:
Jong-san dang-szi su-bul–bu-czok
Szip-te dże-dża szim-njuk song

o-bek song dok-su song ne-dżi
czon-i-bek dże de a-ra-han

mu-rjang song dżung

Dżi-szim gi-mjong-ne:
So gon dong-dżin gub-a he-dong

Jok-de dżon-dung dże-de-dżo-sa
Czon-ha dżong-sa

il-cze mi-dżin-su dże-de
Son-dżi-szik

Dżi-szim gi-mjong-ne:
Szi-bang sam-se

dże-mang czar-he
Sang-dżu il-cze
Sung-ga-ja dżung

Ju łon mu-dżin sam
-bo de-dża de-bi

Su a dżong–ne mjong
hun–ga pi–rjok

Łon-gong bop-ke dże dżung-seng
dża-ta il-szi
Song bul-do

17
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4.2 Bo Re Dżin On

A-gum il-szin-dżung, dżuk-hjon mu-bjon szin,
bjon-dże sam-bo dżon il-il mu-su-re

om ba-a-ra mi
om ba-a-ra mi

om ba-a-ra mi

4.3 Czon Su Gjon (Sutra tysiąca oczu i rąk)

dżong gu–op dżin–on
su–ri su–ri ma–ha–su–ri

su–su–ri sa–ba–ha X 3

o–bang–ne–łe an–łi–dże–szin dżin–on
na-mu sa-man-da mot-ta-nam om do-ro do-ro dżi-mi sa-ba-ha X 3

ke–gjong–gje, mu–sang szim–szim mi–mjo–bop
bek–czon man–gop nan–dżo–u a–gum mun–gjon duk–su–dżi

łon–he jo–re dżin–szir–ui

ge bop–czang dżin–on
om a–ra–nam a–ra–da X 3

czon–su czon–an kwan–dża–dże bo–sal
kłang de–łon man mu–e de–bi–szim, de da–ra–ni gje–czong
ke–su kwan–um de–bi–dżu łol–ljok hong–szim sang–ho–szin

czon–bi dżang–om bo–ho–dżi czon–an kwan–mjong bjon–głan–dżo
dżin–szir–o–dżung son–mir–o mu–łi szim–ne gi–bi–szim

sok–rjong man–dżok dże–hi–gu jong–sa mjol–cze dże–dże–op

czol–ljong dżung–song dong–dża–ho bek–czon sam–me don–hon–su
su–dżi szin–szi kłang–mjong–dang su–dżi szim–szi szin–tong–dżang

se–czok dżin–ro łon–dże–he czo–dżung bo–ri bang–pjon–mun
a–gum czing–song so–głi–e so–łon dżong–szim szir–łon–man

na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a sok–czi il–cze–bop
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a dżo–duk dżi–he–an
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a sok–to il–cze–dżung

na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a dżo–duk son–bang–pjon
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a sok–sung ban–ja–son
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na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a dżo–duk łol–go–he
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a sok–duk kje–dżong–do
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a dżo–dung łon–dżok–san

na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a sok–he mu–łi–sa
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a dżo–dong bop–song–szin

a–jak hjang–do–san, do–san dża–cze–dżol
a–jak hjang–hła–tang, hła–tang dża–so–mjol

a–jak hjang–dżi–ok, dżi–ok dża–go–gal
a–jak hjang–a–kłi, a–kłi dża–po–man

a–jak hjang–su–ra, ak–szim dża–dżo–bok
a–jak hjang–czuk–seng, dża–duk–de–dżi–he

namu kwan–se–um bosal mahasal namu de–se–dżi bosal mahasal
namu czon–su bosal mahasal namu jo–ui–rjun bosal mahasal

namu de–rjun bosal mahasal namu kwan dża–dże bosal mahasal
namu dżong–czi bosal mahasal namu man–łol bosal mahasal
namu su–łol bosal mahasal namu gun–da–ri bosal mahasal

namu szip–il–mjon bosal mahasal namu dże de bosal mahasal

na–mu bon–sa a–mi–ta bul X 3

szin–mjo dżang–gu de–da–ra–ni
na–mo–ra da–na da–ra ja–ja na–mak ar–ja ba–ro–gi–dże se–ba–ra–ja

mo–dżi sa–da–ba–ja ma–ha sa–da–ba–ja
ma–ha ga–ro–ni–ka–ja om sal–ba–ba–je su da–ra–na

ka–ra–ja da–sa–mjong na–mak–ka–ri–da–ba
i–mam ar–ja ba–ro–gi–dże se–ba–ra da–ba i–ra–gan–ta

na–mak ha–ri–na–ja ma–bal–ta i–sa–mi sal–bal–ta sa–da–nam
su–ban a–je–jom sal–ba bo–da–nam ba–ba–mar–a mi–su–da–kam
da–nja–ta o–om a–ro–ge a–ro–ga ma–dżi–ro–ga dżi–ga–ran–dże

he–he–ha–re ma–ha mo–dżi sa–da–ba sa–ma–ra sa–ma–ra ha–ri–na–ja
ku–ro–ku–ro kal–ma sa–da–ja sa–da–ja do–ro–do–ro mi–jon–dże

ma–ha mi–jon–dże da–ra da–ra da–rin na–re se–ba–ra dża–ra–dża–ra
ma–ra–mi–ma–ra a–ma–ra mol–dże–je he–he ro–ge se–ba–ra

ra–a mi–sa–mi na–sa–ja na–be sa–mi sa–mi na–sa–ja
mo–ha–dża–ra mi–sa–mi na–sa–ja ho–ro–ho–ro ma–ra–ho–ro
ha–re ba na–ma–na–ba sa–ra sa–ra szi–ri szi–ri so–ro so–ro

mot–cza mot–cza mo–da–ja mo–da–ja

me–da–ri–ja ni–ra gan–ta ka–ma–sa nal–sa–nam
ba–ra–ha–ra–na–ja ma–nak sa–ba–ha
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szi–ta–ja sa–ba–ha ma–ha–szi–ta–ja sa–ba–ha
szi–ta–ju–je se–ba–ra–ja sa–ba–ha

ni–ra–gan–ta–ja sa–ba–ha ba–ra–ha mok–ka szing–ha
mo–ka–ja sa–ba–ha ba–na–ma ha–da–ja sa–ba–ha

dża–ga–ra–jok–ta–ja sa–ba–ha

sang–ka som–na–ne mo–da–na–ja sa–ba–ha
ma–ha–ra gu–ta da–ra–ja sa–ba–ha
ba–ma–sa gan–ta i–sa–szi cze–da

ka–rin–na i–na–ja sa–ba–ha
ma–ka–ra dżal–ma ni–ba

sa–na–ja sa–ba–ha na–mo–ra
da–na–da–ra ja–ja na–mak ar–ja
ba–ro gi–dże se–ba–ra–ja sa–ba–ha

il–se dong–bang gjol–do–rjang
i–se nam–bang duk–czong–rjang
sam–se so–bang gu–dżong–to

sa–se–buk–bang jong–an–gang
do–rjang czong–dżong mu–ha–je
sam–bo czol–ljong gang–cza–dżi

a–gum dżi–song mjo–dżin–on
łon–sa dża–bi mil–ga–ho
a–sok so–dżo dże–ag–op

gje–ju mu–szi tam–dżin–czi
dżong–szin gu–i dżi–so–seng
il–cze a–gum ge–czam–he

na–mu czam–dże op–czang bo–sung dżang–bul
bo–kłang–łang hła–rjom dżo–bul

il–cze hjang hła dża–dże rjong–łang–bul
bek–ok hang–ha–sa gjo–dżong–bul

dżin–łi dok–bul

gum–gang gjon–gang so–bok–ke–san–bul
bo–głang–łol–dżon mjo–um dżon–łang–bul

hłan–hi–dżang man–ni–bo–dżok–bul
mu–dżin–hjang sung–łang–bul

sa–dża łol–bul
hłan–hi dżang–om dżu–łang–bul

dże–bo–dang ma–ni sung–głang–bul
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sal–seng dżung–dże gum–il czam–he
tu–do dżung–dże gum–il czam–he
sa–um dżung–dże gum–il czam–he
mang–o dżung–dże gum–il czam–he
gi–o dżung–dże gum–il czam–he

jang–sol dżung–dże gum–il czam–he
ak–ku dżung–dże gum–il czam–he
tam–e dżung–dże gum–il czam–he
dżin–he dżung–dże gum–il czam–he
czi–am dżung–dże gum–il czam–he

bek–kop–czok–czip–dże il–njom don–tang–dżin
jo–hła bun–go–czo mjol–dżin mu–ju–jo

dże–mu dża–song dżong–szim–gi
szim–jang mjol–szi dże–jong–mang
dże–mang szim–mjol jang–gu gong
szi–dżung mjong łi dżin czam–he

czam–he dżin–on
om sal–ba mot–cza mo–dżi sa–da–ja sa–ba–ha X3

dżung–dże gong–dok–czi dżok–czong szim–sang–song
il–cze dże–de–nan mu–nung czim–szi–in

czon–sang gum–in–gan su–bok–jo bul–dung
u–cza jo–i–dżu dżong–heng–mu–dung–dung

na–mu czil–gu–dżi bul–mo–de dżun–dże bo–sal X 3

dżong bop–ge dżin–on
om nam X 3

ho szin dżin–on
om czi rim X 3

kwan–se–um bo–sal

bon–szim mi–mjo
juk–dża de–mjong–łang dżin–on

om ma–ni ban–me hum X 3

dżun–dże dżin–on
na–mu sa–da–nam sam–mjak sam–mot–ta

gu–czi–nam da–nja–ta
om dża–re dżu–re dżun–dże sa–ba–ha bu–rim X3
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a–gum dżi–song de–dżun–dże dżuk–bal bo–ri–głang–de–łon
łon–a dżong–he sok–łon–mjong łon–a gong–dok ke–song–czi

łon–a sung–bok bjon–dżang–om łong–gong dżung–seng song–bul–do
jo–re szip–de bar–łon–mun łon–a jong–ni sam–ak–do

łon–a sok–dan tam–dżin–czi łon–a sang–mun bul–bop–sung
łon–a kun–su gje dżong–he łon–a hang–su dże–bur–hak
łon–a bul–te bo–ri–szim łon–a gjol–dżong seng–an–jang
łon–a sok–kjon a–mi–ta łon–a bun–szin bjon–dżin–czal

łon–a kłang–do dże–dżung–seng
bal sa–hong so–łon dżung–seng mu–bjon so–łon–do

bon–ne mu–dżin so–łon–dan
bom–mun mu–rjang so–łon–hak
bul–do mu–sang so–łon–song

dża–song dżung–seng so–łon–do
dża–song bon–ne so–łon–dan

dża–song bom–mun so–łon–hak
dża–song bul–do so–łon–song

łon–i bar–łon–i
gi–mjong–ne sam–bo

na–mu sang–dżu szi–bang–bul
na–mu sang–dżu szi–bang–bop
na–mu sang–dżu szi–bang–sung

X 3

Song-bul ha-szib-si-o
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4.4 108 pokłonów

Praktyka pokłonów powinna być wykonywana
z właściwym nastawieniem umysłu:

Pokłony są jednym ze sposobów, aby się oczyścić.
Kłaniając się, uczę się pokory oraz zachowania ciała i umysłu w zdrowiu.

Kłaniam się, by uświadomić sobie,
że życie innych jest równie cenne jak moje.

Kłaniam się, by pozbyć się egoizmu.
Kłaniam się, ponieważ jest to pragnienie mojego prawdziwego ja.

Kłaniam się dla dobra wszystkich czujących istot
i dla pokoju we wszechświecie.

1. Kłaniając się, myślę, skąd przychodzę, gdzie jestem i dokąd zmierzam.
2. Kłaniając się, doceniam rodziców za moje narodziny.
3. Kłaniając się, myślę o tym, kim jestem.
4. Kłaniam się, by odnaleźć moje prawdziwe ja.
5. Kłaniam się, by zawsze doceniać moje ciało i umysł.
6. Kłaniam się, by moje ciało i umysł były w idealnym stanie.
7. Kłaniam się, by myśleć o moich prawdziwych pragnieniach.
8. Kłaniam się, by odnaleźć moje ja i nauczyć się je kontrolować.
9. Kłaniam się, by docenić moje obecne życie.
10. Kłaniam się, by podziękować za to, że żyję.
11. Kłaniam się, by uświadomić sobie, jak bardzo kocham siebie.
12. Kłaniam się, by zawsze móc kochać moją rodzinę.
13. Kłaniam się, by odczuć szczęście i spokój umysłu dzięki miłości.
14. Kłaniam się, by szukać szczęścia tylko przez miłość.
15. Kłaniam się, by uświadomić sobie, że niezmienna miłość przepływa

przez wszechświat.
16. Kłaniam się nauczycielowi, który wskazał mi właściwą drogę.
17. Kłaniam się, by poczuć, jak rodzi się we mnie miłość.
18. Kłaniam się, by dostrzec, że nauczanie mojego nauczyciela jest częścią

mnie.



24 4. PRAKTYKI SPECJALNE

19. Kłaniam się, by odczuć, że wszystkie czujące istoty i cały wszechświat
są częścią mnie.

20. Kłaniam się, by pamiętać, że moi przodkowie i bogowie są częścią mnie.
21. Kłaniam się, by prosić o przebaczenie ludzi, których zraniłem(-am), bo

to zraniło cały wszechświat.
22. Kłaniam się, by dbać o siebie i nie robić złych rzeczy.
23. Kłaniam się, by pozbyć się arogancji.
24. Kłaniam się, by pozbyć się fałszywej pokory, nawet jeśli znajduję się w

złej sytuacji.
25. Kłaniam się, by zwracać w innych uwagę na dobro, a nie na zło.
26. Kłaniam się, by dochowywać powierzonych mi tajemnic.
27. Kłaniam się, by pozbyć się nienawiści do innych.
28. Kłaniam się, by pozbyć się gniewu wobec innych.
29. Kłaniam się, by nie powtarzać niczego, czego nie słyszałem(-am).
30. Kłaniam się, by nie powtarzać niczego, czego nie widziałem(-am).
31. Kłaniam się, by zawsze być gotowym(-wą), ale nie oczekiwać, że

cokolwiek przyjdzie łatwo.
32. Kłaniam się, by nie oczekiwać posłuszeństwa ze strony innych.
33. Kłaniam się, by nie oczekiwać trudności w moim życiu.
34. Kłaniam się, by jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę w moim życiu.
35. Kłaniam się, by żyć prawym życiem.
36. Kłaniam się, by spłacać nawet najmniejszy dług wdzięczności.
37. Kłaniam się, by nie stawiać własnych potrzeb nad potrzeby innych.
38. Kłaniam się, by nie być skąpym(-ą) dla innych.
39. Kłaniam się, by nie krzywdzić innych dla własnej korzyści.
40. Kłaniam się, by nie dążyć do uzyskiwania cennych rzeczy niewielkim

wysiłkiem.
41. Kłaniam się, by mieć siłę pozwalającą na kontrolowanie moich

pragnień.
42. Kłaniam się, by dostrzec, że życie jest najcenniejsze.
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43. Kłaniam się, by uświadomić sobie, że cierpienie pochodzi z umysłu
opanowanego przez przywiązanie.

44. Kłaniam się, by unikać popełniania głupich błędów w wyniku
niewiedzy.

45. Kłaniam się, by dążyć do osiągnięcia głębokiej mądrości.
46. Kłaniam się, by nauczyć się być miły(-ą) dla ludzi, nawet jeśli mam

negatywne uczucia wobec nich.
47. Kłaniam się, by unikać trzymania się z silnymi ludźmi w celu

krzywdzenia słabszych ode mnie.
48. Kłaniam się, by być uczciwym(-wą) wobec siebie i by unikać

schlebiania innym.
49. Kłaniam się, by być szczerym(-ą) i uczciwym(-wą) przede wszystkim z

samym sobą.
50. Kłaniam się, by uświadomić sobie, że szczęście, nieszczęście i

pragnienie mają źródło w moim umyśle.
51. Kłaniam się, by uświadomić sobie, że źródłem szczęścia nie są inni, lecz

ja sam(a).
52. Kłaniam się, by docenić wartość spokojnego, pełnego pokoju życia.
53. Kłaniam się, by nie oglądać się na przeszłość i nie martwić się o

przyszłość.
54. Kłaniam się, by posiadać majątek, lecz nie być przez niego

kontrolowanym(-ą).
55. Kłaniam się, by uświadomić sobie, że mogę znaleźć pokój dzięki

cierpliwości.
56. Kłaniam się, by uświadomić sobie, że pokorny umysł jest najlepszym

umysłem.
57. Kłaniam się, by dzięki mądrości odnaleźć wolność.
58. Kłaniam się, by kontrolować swój umysł i nie być kontrolowanym(-ą)

przez niego.
59. Kłaniam się, by ze wszystkich sił pracować nad sobą.
60. Kłaniam się, by odczuwać wdzięczność za trudne okresy w moim życiu,

gdyż one mnie wzmacniały.
61. Kłaniam się, by zachować czystość mojego pierwotnego umysłu nawet

wtedy, gdy czas upływa.
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62. Kłaniam się, by modlić się z wdzięcznością za wszystko.
63. Kłaniam się, by być wdzięcznym(-ą), że mogę odnaleźć siebie w ciszy.
64. Kłaniam się, by być świadomym(-mą) wartości czystego, uczciwego

życia.
65. Kłaniam się w intencji ludzi, którzy pracują w złych warunkach.
66. Kłaniam się w intencji ludzi, którzy głodują, cierpią niedostatek i mają

ciężkie życie.
67. Kłaniam się w intencji ludzi, którzy pracują, aby zapewnić mi zdrową

żywność.
68. Kłaniam się, by być szczodry(-ą), nawet gdy sam(-a) odczuwam

niedostatek.
69. Kłaniam się w intencji cennego życia moich dzieci, które

sprowadziłem(-łam) na świat.
70. Kłaniam się w intencji mojego partnera, który dzięki miłości stał się ze

mną jednością.
71. Kłaniam się w intencji wszystkich niepełnosprawnych.
72. Kłaniam się w intencji przyjaciół, którzy byli i są przy mnie, dzieląc

mój śmiech i łzy.
73. Kłaniam się, by zachowywać powściągliwość, nawet gdy mogę być

rozrzutny.
74. Kłaniam się, by zachować pokorny umysł.
75. Kłaniam się w intencji zachowania pokory, by zawsze stawiać innych

na pierwszym miejscu.
76. Kłaniam się, by zrozumieć, że przyroda jest niszczona.
77. Kłaniam się, by uświadomić sobie, że życie każdego z nas jest

połączone z życiem innych.
78. Kłaniam się w intencji wszystkich istot, których życie zostało

zniszczone w wyniku ludzkiej chciwości.
79. Kłaniam się w intencji wszystkich ekosystemów, które odzyskują

równowagę po zaburzeniu jej przez ludzkość.
80. Kłaniam się, by usłyszeć otaczające mnie odgłosy życia.
81. Kłaniam się, by uświadomić sobie, że moje życie jest ruchem mojego

umysłu.
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82. Kłaniam się, by uświadomić sobie, że to życie jest przedmiotem miłości
i tęsknoty.

83. Kłaniam się, by poczuć, jak mój umysł oczyszcza się, gdy słyszę
dźwięk czystego, przejrzystego strumienia.

84. Kłaniam się, by podziękować za to, że dane mi jest słyszeć piękny
śpiew ptaków.

85. Kłaniam się, by odświeżało mnie odczucie chłodnej bryzy.
86. Kłaniam się, by odczuwać wdzięczność za oddychanie świeżym

powietrzem.
87. Kłaniam się, by odczuwać wdzięczność za widok pięknych dzikich

kwiatów, które zawsze są darem.
88. Kłaniam się, by okazać wdzięczność za góry i krajobrazy, które

przemawiają do mnie poprzez wiatr i śnieg.
89. Kłaniam się Ziemi, która karmi wszystkie żywe istoty.
90. Kłaniam się niebu, które daje życie wszystkim istotom.
91. Kłaniam się w intencji własnego spokoju.
92. Kłaniam się z nadzieją, że wokół mnie zapanuje pokój.
93. Kłaniam się w intencji spokoju mojego sąsiada.
94. Kłaniam się w intencji pokoju między krajami, które zostały

rozdzielone bez powodu.
95. Kłaniam się w intencji pokoju między krajami, które spierają się z

powodów politycznych.
96. Kłaniam się w intencji pokoju i harmonii między wszystkimi religiami.
97. Kłaniam się z nadzieją na pokój dla wszystkich żywych i martwych.
98. Kłaniam się z nadzieją na harmonię między ludźmi i przyrodą.
99. Kłaniam się w intencji oświeconego i spokojnego umysłu.

100. Kłaniam się w intencji harmonii między biednymi i bogatymi.
101. Kłaniam się w intencji harmonii między chorymi i zdrowymi.
102. Kłaniam się w intencji harmonii między wykształconymi i

niewykształconymi.
103. Kłaniam się w intencji tych, którzy popadli w ciemność.
104. Kłaniam się, by zaakceptować wszystko, co zrobiłem(-am).



28 4. PRAKTYKI SPECJALNE

105. Kłaniam się, by odczuwać wdzięczność za wszystkich ludzi, którzy
mnie kochają i troszczą się o mnie.

106. Kłaniam się, by odczuwać wdzięczność za wszystkie dobre i piękne
rzeczy w moim życiu.

107. Kłaniam się, by odczuwać wdzięczność za moje obecne życie i
zastanowić się nad życiem w przyszłych wcieleniach.

108. Kłaniam się we własnej intencji, uświadamiając sobie, że moje cenne
życie jest jak wszechświat.

i jeśli nadal tu jesteś, jestem wdzięczny(-a) za Ciebie!
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4.5 Modlitwa pogrzebowa

O Współczujący, trwający we wszystkich kierunkach,
Obdarzony wszechwiedzącą mądrością i przepełniony dobrotliwą miłością,
Zapewnij ochronę i wskazówki wszystkim czującym istotom,
Wzywamy Cię i prosimy abyś usłyszał nasze modlitwy.

O Współczujący, .................. przechodząc z tego do kolejnego świata,
dostępuje poznania wielkiej tajemnicy śmierci i odrodzenia.
O Wpółczujący, chroń jednego(-ną) z naszych bliskich,
który(-a) teraz stał(-a) się bezbronny(-a).
Stań się mu(jej) ojcem i matką.

O Współczujący, obdarz wskazówkami naszego(-ą) bliźniego(-nią),
który(-a) teraz pozostał(-a) sam(-a)
w radości i smutkach swego przeszłego życia.

Poprowadź go(ją), aby mógł(a) przekroczyć swe zaślepienia
i aby mógł(mogła) puścić wszelkie przywiązania
tak by swobodnie móc przebyć drogę między życiem a życiem.
Niech moc bezwarunkowego przebaczenia go(ją) obejmie.
Niech zachowa czystość i poprzez karmiczne wiatry,
które otaczają go(ją) zewsząd, przemierza bez lęków.

Niech rozpozna wszelkie dźwięki jako swój własny dźwięk.
Niech rozpozna wszelkie światło jako swe własne światło.
Niech rozpozna wszelkie cierpienia i przyjemności jako przemijające.
O Współczujący, pomóż mu(jej) otworzyć serce
Niech myśl o miłującej dobroci prowadzi go(ją),
tak by życie, które wybierze
było korzystne dla niego(niej) jak i dla innych.

Niech dźwięk tej modlitwy emanuje we wszystkich kierunkach.
Niech te myśli staną się jego(jej) myślami.
Niech wszelkie wątpliwości rozwiążą się i znajdą swój koniec.
Niech moc naszej miłości będzie silna i promienista.

O współczujący Buddowie i Bodhisattwowie,
przejawcie teraz swoje dawne ślubowania.
Niech wszystkie istoty przebudzą się
do nienarodzonego i nieśmiertelnego umysłu Buddy,
źródła i treści wszystkiego co istnieje!

Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha!
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4.6 Złoty łańcuch miłości

Jestem ogniwem w Złotym Łańcuchu Miłości Buddy
który rozciąga się obejmując cały świat.
Muszę utrzymać swoje sploty silnymi i jaśniejącymi.
Będę starać się być łagodnym i delikatnym dla wszystkich czujących istot,
i chronić każdego kto jest słabszy ode mnie.
Postaram się utrzymać czyste i piękne myśli,
wypowiadać czyste i piękne słowa,
oraz czynić czyste i piękne czyny,
wiedząc, że od tego co robię teraz,
zależy nie tylko moje własne szczęście
ale również szczęście i radość innych.
Niech każde ogniwo Złotego Łańcucha Miłości Buddy
promieniuje blaskiem i siłą,
tak abyśmy wszyscy bez wyjątku
osiągnęli doskonały spokój.

4.7 Przekaz zasług

1

Niechaj nasze umysły i umysły wszystkich żyjących istot
ciągle stapiają się w czystym świetle jedności!
Dzieląc te owoce pokoju, sercem wypełnionym dobrymi życzeniami,
energią i promiennym blaskiem
proszę tych - którzy słyszą i widzą,
jak w duchu jedności ludzkie serca i ręce odnajdują się w dawaniu
- aby skierowali swe umysły ku Wielkiemu współczuciu,
mądrości i radości!
Niech cała dobroć zostanie nagrodzona,
Niech wszyscy cierpiący uwolnią się od bólu i strachu,
Niech nieskończone światło, rozproszy wszelkie ciemności!
Ponieważ nasze serca w istocie są jednym,
Niech ten Świat bólu zmieni się w Czystą Krainę!
Oby wszyscy zjednoczyli się we współczuciu i w mądrości,
Oby wszyscy zjednoczyli się we współczuciu i w mądrości!



4.7. PRZEKAZ ZASŁUG 31

2

Niech zasługi płynące z tej praktyki
staną się ozdobą wszystkich Krain Buddów,
Niech obdarzą łaską tych na górze
i wyzwolą tych na ścieżce poniżej!
Niech wszyscy, którzy to widzą,
bądź o tym słyszą, osiągną Przebudzenie,
A kiedy kres istnienia ich ciał dobiegnie końca,
Oby razem odrodzili się w Krainie Wiecznej Szczęśliwości!

3

Niech korzyści z tych zasług
staną się udziałem wszystkich bez wyjątku istot,
a jeśli w przyszłości pojawi się jakakolwiek inna zasługa,
oby i ona stała się ich udziałem!
Oby Ci, którzy są mi drodzy i życzliwi,
poczynając od mojej matki i ojca;
Oby Ci, których kiedykolwiek spotkałem
i Ci, których nie było dane mi spotkać
oraz wszyscy inni, neutralni w stosunku do mnie
oraz moi wrogowie;
istoty przebywające w przestrzeni kosmosu;
w trzech czasach; zrodzone z czterech sposobów narodzin;
z pięcioma, jednym bądź czterema nagromadzeniami;
istoty wędrujące od sfery do sfery,
kiedy tylko dowiedzą się o przekazywanych przeze mnie zasługach,
oby pojawiła się w nich radość,
a jeśli jakieś istoty nie wiedzą o tym,
oby radość w nich pojawiła się od razu,
kiedy tylko Dewy dostarczą im tą radosną nowinę!
Niech za sprawą daru moich zasług
wszystkie istoty żyją szczęśliwie wolne od wrogości,
Niechaj osiągają poziomy spokoju,
a ich wielkie nadzieje spełniają się!



32 4. PRAKTYKI SPECJALNE

4.8 Sutra Miłującej Dobroci (Metta Sutra)

Oto te dobre czyny pozwalają osiągnąć stan spokoju:
bycie dostępnym, uczciwym, prostolinijnym, uprzejmym,
delikatnym i niezarozumiałym.

Łatwym do zadowolenia, skromnym w utrzymaniu,
mającym niewiele obowiązków do spełnienia, oraz oszczędnym.
Dzięki uspokojeniu umysłu - przenikliwym.
Ani zbyt śmiałym, ani desperacko przywiązanym do rodziny.

Nie popełniając nawet najdrobniejszych niewłaściwych uczynków,
za które później mędrcy mogliby upominać.
Niech szczęście i łagodność trwają,
niechaj wszystkie istoty osiągną pomyślność.

Niechaj wszystkie istoty które żyją;
poruszające się, nieruchome czy jakiekolwiek inne,
długie i duże, średnie, małe, subtelne czy odrażające,

Widzialne i niewidzialne, żyjące daleko i tuż obok,
narodzone czy mające przyjść na świat -
niechaj wszystkie istoty będą szczęśliwe i mają się dobrze.

Niech się nie umniejsza niczyjej wartości,
czy bez powodu uważa kogoś za gorszego.
Niech się nie sprawia przykrości innym
będąc prowokowanym przez gniewne i awersyjne usposobienie.

Niczym matka troszcząca się o życie swojego jedynego syna,
takie samo nastawienie należy rozwijać
wobec wszystkich istot, bez rozróżniania.

Rozwijaj pełną miłości dobroć względem wszystkich istot,
ogarniając cały świat, czy to w górze, czy u dołu, czy w środku.
Bez przeszkód, nienawiści, czy wrogości.

Czy to stojąc, idąc czy siedząc, a nawet leżąc, lecz nie śpiąc.
Wzbudzaj w sobie tę wolę i nastawienie, to jest nazywane domeną
najwyższych bogów.

Nie tkwiąc w jakichkolwiek poglądach, lecz postępując etycznie
osiąga się właściwy wgląd,gdy żądze zmysłowości wyciszą się,
nie będzie się już nigdy więcej poczętym w łonie.
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4.9 Serce Mantry Suragamy (sanskr.)

Tadyatha om anale visade vira-vajra-dhare bandha bandhani
vajra-panih phat hum trum phat svaha.

4.10 De-bul-dżon-nung-om-szin-dżu (Mantra Surangama)

he-jang-ge mu-sang-szim szim-mi-mio-bop
bek-dżon-man-kop-nam-dżo-u
a-kum-mun-kjon-duk-su-dżi
łon-he-jo-re-dżin-szil-ui

ge-bop-on-sam-dżin-on
Om ara-nam ara-ta
Om ara-nam ara-ta
Om ara-nam ara-ta

De-bul-dżon-nung-om-szin-dżu
Su-ta-ta Ga-to-su-ni-sam si-ta-ta pa-tu-ram
apa-ra-dżi-tam pu-ra-tju-gi-ram da-ra-ni

na-mah su-ru-ba but-da bo-di sa-tu-be-bjah
na-mo sap-ta-nam sa-mjak sam-bud-da ko-ti-nam
sa-su-ra-ba ka-sam-ga-nam na-mo lo-ke aru-han-ta-nam
na-mo su-ra-ta pan-na-nam na-mo su-ku-ru-ta-ga-mi-nam
na-mo ana-ga-mi-nam na-mo lo-ke sa-mjak-ga-ta-nam
sa-mjak-pa-ra-ti-pan-na-nam na-mo ra-tu-na tu-ra-ja-ja
na-mo ba-ga-pa-te tu-ru-ta-su-ra-se-na
pa-ra-ha-ra-na-ra-dża-ja ta-ta-ga-ta-ja
lu-ha-te sa-mjak-sam-but-da-ja na-mo ba-ga-pa-te ami-ta-ba-ja
ta-ta-ga-ta-ja aru-ha-te sa-mjak-sam-but-da-ja
na-mo ba-ga-pa-te ak-so-ba-ja
ta-ta-ga-ta-ja aru-ha-te sa-mjak-sam-but-da-ja

na-mo ba-ga-pa-te pa-isa-idża-ku-ru
pai-tu-rja pu-ra-ba-ra-ja-ja
na-mo ba-ga-pa-te pa-isa-idża-gu-ru
pa-itu-ra pa-ra-ba-ra-dża-ja
ta-ta-ga-ta-ja aru-ha-te sa-mjak-sam-but-da-ja
na-mo ba-ga-pa-te sam-bu-su-bi-ta-sa
ren-du-ra-ra-dża-ja ta-ta-ga-ta-ja
aru-ha-te sam-jak-sam-but-da
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na-mo ba-ga-pa-te sak-ja-mu-na-je ta-ta-ga-ta-ja
aru-ha-te sa-mjak-sam-but-da-ja
na-mo ba-ga-pa-te ra-tu-na-gu-su-ma ke-tu-ra-dża-ja
ta-ta-ga-ta-ja aru-ha-te sa-mjak-sam-but-da-ja
na-mo ba-ga-pa-te ta-ta-ga-ta-ku-ra-ja
na-mo ba-ga-pa-te pa-du-ma-ku-ra-ja
na-mo ba-ga-pa-te pa-dżu-ra-ku-ra-ja na-mo ba-ga-pa-te ma-ni-ku-ra-ja
na-mo ba-ga-pa-te ka-ru-dża-ku-ra-ja na-mo te-ba-ru-si-nam
na-mo sit-da pi-dja ta-ra-nam na-mo sit-da-bit-ja-da-ra-ru-si-nam
sa-pa-nu-ga-ra-ha sa-ma-ru-ta-nam na-mo pa-ra-hu-ma-ne
na-mo in-du-ra-ja na-mo ba-ga-pa-te la-du-ra-ja
uma-pa-ti-sa-he-ja-ja na-mo na-ra-ja-na-ja lak-sam-mi-sa-he-ja-ja
pam-dża-ma-ha-du-ra na-ma su-ku-ru-ta-ja

na-mo ma-ha-ki-ra-ja tu-ri-pu-ra-na-ga-ra
pi-tu-ra-pa-na-ka-ra-ja adi-mok-to-ka
su-ma-sa-na-ba-si ni-ma-tu-ru-ga-na
na-mah su-ku-ru-ta-ja e-bju na-mah su-ku-ru-tu-ja i-mam
ba-ga-pa-ta su-ta-ta-ga-to-su-ni-sam
si-ta-ta-pa-tu-ram na-ma pa-ra-dżi-ta pa-ra-tju-gi-ram

sa-ru-ba-te-ba na-ma su-ku-su-tam sa-ru-ba-te-be-bjah pu-dżi-tam
sa-ri-pa-de-be-su-dża pa-ri-pa-ri-tam
sa-ru-ba-bu-ta-gu-ra-ha ni-gu-ra-ha-ka-rim,
pa-ra-bi-dja-dże-ta-na-ki-ram tu-nam-ta-nam sa-tu-ba-nam
ta-ma-kam tu-su-ta-nam ni-ba-ra-nim aka-ra-mu-ru-tju
pu-ra-sa-ma-ni-ka-rim sa-ru-ba-ban-da na-mok-sa-na-ka-rim

sa-ru-ba-du-su-ta du-su-ba-pu-na-ni
ba-ra-nim dża-tu-ra-si-ti-nam ku-ra-ha-sa-ha-su-ra-nam
pi-du-pam-sa-na-ki-rim asu-ta-bim-sa-ti-nam nak-sa-tu-ra-nam
pu-ra-sa-da-na-ki-ram asu-ta-nam
ma-ha-gu-ra-ha-nam pi-tu-bam-sa-na-ka-rim
sa-ru-ba sa-tu-ru-ni-ba-ra-nim
ku-ram tu-su-ba-pu na-nam-dża-na-sa-nim
pi-sa-sa-su-tu-ra-agu-ni uta-ki-uta-ra-nim apa-ri-dżi-ta-ku-ra

ma-ha dżan-nam ma-ha ti-pu-tam ma-ha te-dżam
ma-ha tu-be-tam czu-ba-ra ma-ha ba-ra su-ri ja-pan da-ra
ba-si-nam ara-ta-ra bu-ru ku-tim dże-ba-czam

ba-czu-ra ma-re-ti pi-su-ru-tam pa-du-ma-ku-mam
ba-czu-ra czu-hu-ba-dża ma-ra-dże ba-pa-ra-czi-ta
ba-czu-ra tan-di pi-sa-ra-dża san-ta-ba-ite ha-pu-czi-ta
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sai-mi-ru-pa ma-ha su-be-ta ara-ta-ra
ma-ha ba-ra-apa-ra ba-czu-ra sang-ki-ra-dże-ba
ba-czu-ra-ko-ma-ri ku-ran-da-ri
pa-czu-ra ha-su-ta-dża ma-ra-bi-dja ta-ta-kam-dża-na-ma-ri-ka
ku-sum-ba-ra-ta-na-dże-ba bai-ro-dża-na ku-da-ru-to-ni
sa-bi-czu-rum ba-ma-na-dża ba-czu-ra ka-na-ka pu-ra-ba-ro-dża-na
ba-czu-ra- tun-di-dża su-be-ta-dża-ka-ma-rak-sa sa-si-pu-ra-ba
ite-te mu-du-ra-ka-na sa-ru-be-rak-sam ku-ru-ban-tu ma-ma-sja
om ri-si-ka-na pu-ra-sa-su-ta ta-ta-ga-to-su-ni-sa

hum-bu-rum czam-ba-na hum-bu-rum su-tam-ba-na
hum-bu-rum pu-ha-na hum-bu-rum ma-ta-na
hum-bu-rum pa-ra-bi-dja sam-bak-sa-na-ka-ra
hum-bu-rum sa-ru-ba-du-su-ta-nam su-tamba-na-ka-ra
hum-bu-rum sa-ru-ba-jak-sa rak-sa-sa-ku-ra-ha-nam
pi-du-bam-sa-na-ka-ra
hum-bu-rum dża-tu-ra-si-ti-nam ru-ra-ha-sa-ha-su-ra-nam
pi-na-sa-na-ka-ra
hum-bu-rum asu-ta-bim-sa-ti-nam nak-sa-tu-ra-nam
pu-ra-sa-da-na-ka-ra
hum-bu-rum asu-ta-nam ma-ha-ku-ra-ha-nam
pi-du-pam-sa-na-ka-ra

rak-sa-rak-sa mam ka-ba-bam su-ta-ta-ga-to-su-ni-sa
ma-ha-pu-ra-tjung-gi-re
ma-ha-sa-ha-su-ra-bu-cze sa-ha-su-ra-si-ru-sai
ko-ti-sa-ta-sa-ha-su-ra-ne-tu-re abem-dja
czu-ba-ri-ta-na-ta-na-ka
ma-ha-ba-czu-ro-da-ra tu-ru-bu-ba-na
man-da-ra om su-ba-su-ti-ru-ba-ba-tu ma-ha

ra-cza ba-ja, dżo-ra ba-ja, agu-ri ba-ja, uda-ka ba-ja,
pi-sa ba-ja, sa-su-tu-ra ba-ja, pa-ra-dża-ku-ra ba-ja, du-ru-bik,
sa ba-ja, asa-ni-ni ba-ja, aka-ra-mu-ru-tji ba-ja,
da-ra-ni-bu-mi-kam-pa ba-ja, uru-ka-pa-ta ba-ja,
ra-cza-dan-da ba-ja, naga ba-ja, bidju ba-ja, su-pu-ra-ni ba-ja

jak-sa ku-ra-ha, rak-sa-sa ku-ra-ha, pu-ra-ta ku-ra-ha,
pu-sa-dża ku-ra-ha, pu-ta ku-ra-ha, kum-ban-da ku-ra-ha,
pu-ta-na ku-ra-ha, ka-ta-pu-ta-na ku-ra-ha, su-kan-da ku-ra-ha,
a-pa-su-ma-ra ku-ra-ha, un-ma-da ku-ra-ha, dża-ja ku-ra-ha,
re-ba-ti ku-ra-ha

ucza ha-ri-nja, ka-ru-ba ha-ri-nja, cza-ta ha-ri-nja,
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czi-bi-ta ha-ri-nja, ru-di-ra ha-ri-nja, pa-sa ha-ri-nja,
mam-sa ha-ri-nja, me-da ha-ri-nja, ma-cza ha-ri-nja,
pan-ta ha-ri-nja, asu-dżja ha-ri-nja, dżi-dża ha-ri-nja

pa-ri-bu-ra-cza-ka ku-ru-tam bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
da-ka-da-ki-ni ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
ma-ha-pa-su-pa-ti ru-du-ra ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
ta-tu-ba-ka-ru-ta-sa-he-ja ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
ma-ha-pa-su-pa-ti ru-du-ra ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
ta-tu-ba-ga-ru-da-sa-he-ja ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
ma-ha-ka-ra ma-tu-ru-ga-na ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi

ka-pa-ri-ka ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
cza-ja-ka-ra ma-du-ka-ra sa-ru-ba-ru-ta
ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
dża-tu-ru-ba-gi-ni ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
pu-rum-ki-ri-ti-ka nan-di-ke-su-ba-ra ka-na-pa-ti sa-he-ja
ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
na-ru-na-su-ra-ma-na ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
aru-han-ta ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
pi-ta-ra-ka ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
pa-czu-ra-pa-ni ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
pu-ra-hu-ma-ku-ru-tam ru-du-ra-ku-ru-tam-bi-djam na-ra-ja-na
ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi
pa-czu-ra-pa-ni ku-hja-ka-di-pa-ti
ku-ru-tam-bi-djam dżin-da-ja-mi ki-ra-ja-mi

rak-sa rak-sa mam, pa-ka-bam si-ta-ta-pa-tu-ra na-mo ku-tu-te
asi-ta-na-ra-ru-ka pu-ra-ba-su-pu-ta pi-ka-si-ta-ta-pu-tu-re
czu-ba-ra-czu-ba-ra da-ka-da-ka bi-da-ka-bi-da-ka da-ra-da-ra
pi-da-ra pi-da-ra dżin-da-dżin-da pin-da-pin-da
hum-hum pa-tu-pa-tu su-ba-ha

he-he pa-tu, amo-ka-ja pa-tu a-pu-ra-ti-ha-ta-ja pa-tu
pa-ra-pu-ra-da-ja pa-tu asu-ra pi-du-ra-pa-ka-ja pa-tu

sa-ru-ba te-be-bjah pa-tu, sa-ru-ba na-ge-bjah pa-tu
sa-ru-ba jak-se-bjah pa-tu, sa-ru-ba rak-sa-se-bjah pa-tu
sa-ru-ba ka-ru-te-bjah pa-tu, sa-ru-ba kan-da-ru-be-bjah pa-tu
sa-ru-ba asu-re-bjah pa-tu, si-ru-ba kin-da-re-bjah pa-tu
sa-ru-ba ma-ho-ra-ge-bjah pa-tu, sa-ru-ba pu-te-bjah pa-tu
sa-ru-ba pi-sa-dże-bjah pa-tu, sa-ru-ba kum-ban-de-bjah pa-tu
sa-ru-ba pu-ta-ne-bjah pa-tu, sa-ru-ba ka-ta-pu-ta-ne-bjah pa-tu
sa-ru-ba du-ru-ram-ki-te-bjah pa-tu, sa-ru-ba du-su-pu-rek-si-te-bjah pa-tu
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sa-ru-ba czu-ba-re-bjah pa-tu, sa-ru-ba apa-su-ma-re-bjah pa-tu
sa-ru-ba su-ra-ma-ne-bjah pa-tu, sa-ru-ba ti-ru-ti-ke-bjah pa-tu
sa-ru-ba un-mam-de-bjah pa-tu, sa-ru-ba pi-dja-dża-rje-bjah pa-tu

cza-ja-ka-ra ma-du-ka-ra sa-ru-ba-ru-ta
sa-da-je-bjo pi-dja-dża-rje-bjah pa-tu
dża-tu-ru-ba-ki-ni-bjah pa-tu
ba-czu-ra ko-ma-ri ku-ran-da-ri pi-dja-ra-cze-bjah pa-tu
ma-ha-pu-ra tjung-ki-re-bjah pa-tu
pa-czu-ra-sang-ka-ra-ja pu-ra-tjung-ki-ra-ra-cza-ja pa-tu
ma-ha-ka-ra-ja ma-tu-ru-ka-na na-ma-su-ku-ru-ta-ja pa-tu

in-du-ra-ja pa-tu, pu-ha-hu-mi-ni-je pa-tu
ru-du-ra-ja pa-tu, pi-su-na-bi-je pa-tu
pi-su-ne-bi-je pa-tu, pu-ra-hu-mi-je pa-tu
agu-ni-je pa-tu, ma-ha-ka-ri-je pa-tu
lo-du-ri-je pa-tu, ka-ra-dan-di-je pa-tu
a-in-du-ri-je pa-tu, ma-tu-ri-je pa-tu
dża-mun-di-je pa-tu, ka-ra-ra-tu-ri-je pa-ta
ka-pa-ri-je pa-tu, adi-muk-to-ka-su-ma-sa-na pa-si-ni-je pa-tu

je-ke-dżit-ta sa-tu-ba ma-ma, du-su-ta-dżit-ta, pa-pa dżit-ta,
ro-du-ra-dżit-ta, pi-du-bai-sa-dżit-ta, ama-itu-ra-dżit-ta,
utu-pa-du-jan-ti, ki-ra-jan-tu, man-tu-ra-jan-ti, cza-pan-ti czo-han-ti

ucza ha-ra, ka-ru-ba ha-ra, ru-di-ra ha-ra
mam-sa ha-ra, me-da ha-ra, ma-cza ha-ra, ba-sa ha-ra
cza-ta ha-ra, czi-bi-ta ha-ra, ma-rja ha-ra, pa-rja ha-ra
kan-da ha-ra, pu-su-pa ha-ra, pa-ra ha-rak sa-sja ha-ra
pa-pa-dżit-ta du-su-ta dżit-da, te-ba ku-ra-ha, na-ka ku-ra-ha

jak-sa ku-ra-ha, rak-sa-sa ku-ra-ha, asu-ra ku-ra-ha, ka-ru-na ku-ra-ha
kin-da-ra- ku-ra-ha, ma-ho-ra-ga ku-ra-ha, pu-re-ta ku-ra-ha,
pi-sa-dża ku-ra-ha, pu-ta ku-ra-ha, pu-ta-na ku-ra-ha,
ka-ta-pu-ta-na ku-ra-ha, kum-ban-da ku-ra-ha o su-kan-da ku-ra-ha,
un-ma-da ku-ra-ha, dża-ja ku-ra-ha,
apa-su-ma-ra ku-ha-ha, ta-ka-da-ki-ni ku-ra-ha, re-ba-ti ku-ra-ha,
cza-mi-ka ku-ra-ha, sa-ku-ni ku-ra-ha, nan-di-ka ku-ra-ha,
ram-bi-ka ku-ra-ha, kan-ta-pa-ni ku-ra-ha

czu-ba-ra- eka-hi-ka du-bai-ti-ja-ka tu-re-ti-ja-ka dża-tu-ru-ta-ka
ni-tja-czu-ba-ra pi-sa-ba-czu-ba-ra,
pa-ti-ka pai-ti-ka su-re-su-mi-ka san-di-pa-ti-ka
sa-ru-ba-czu-ba-ra si-ro-ru-ti aru-da-ba-be-da-ka aro-dża-ka
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aksi lo-kam, mu-ka lo-kam, hu-ru-du lo-kam
ka-ru-na su-ram, dan-da su-ram, hu-ru-da-ja su-ram
ma-ru-ma su-ram, pa-ra-su-ba su-ram, pu-ru-su-ta su-ram
uda-ra su-ram, ka-ti su-ram, pa-su-ti su-ram
uru su-ram, czam-ga su-ram, ha-su-ta su-ram
pa-da su-ram, sa-ru-bang-ga-pu-ra-tju-ga su-ram
pu-ta-be-ta-na da-ga-da-gi-ni
czu-ba-ra da-du-ru-kan-dju-ki-ti ba-ro-ta-bai
sa-ru-pa-ro-ha-ring-ga so-sa-tu-ra-sa-ga-ra

pi-sa-jo-ga agu-ni u-da-ka ma-ra-be-ra kan-ta-ra
aka-ra-mu-ru-tju tu-rai-mu-ka tu-rai-ra-ta-ka pu-ru-su-dżin-ka
sa-ru-pa-na-ku-ra sim-ha-bja-gu-ra-rik-sa ta-ra-rik-sa dża-ma-ra-czi-bi-be
te-sam-sa-ru-be-sam si-ta-ta-pa-tu-ra ma-ha-ba-czu-ro-osu-ni-sam
ma-ha-pu-ra-tju-go-ram ja-ba-du-ba da-sa-jo-cza-na ban-ta-re-na

sa-ma ban-dam ka-ro-mi, ti-sa ban-dam ka-ro-mi,
pa-ra-bi-dja ban-dam ka-ro-mi, te-czo ban-dam ka-ro-mi
ha-su-ta ban-dam ka-ro-mi, pa-da ban-dam ka-ro-mi
sa-ru-bang-ga-pu-ra-tju-ga ban-dam ka-ro-mi

ta-dja-ta om ana-re ana-re bi-sa-da-bi-sa-da ban-da-ban-da
ban-da-ni ban-da-ni, bai-ra ba-czu-ra-pa-ni pa-tu hom-bu-rum pa-tu
su-ba-ha, na-mo su-ta-ta-ga-ta-ja su-ga-ta
ja-ru-ha-te sa-mjak-sam-bud-da-ja si-djam-tu
ban-tu-ra-pa-da su-ba-ha

hwa-hjang-ge
sang-re-hjong-czon-dżong-czon-czung
pung-song-nung-om-bi-mir-czu
hwa-hjang-sam-bo-czung-rjong-dżan
su-ho-ga-ram-cze-sang-czung
sam-do-pal-nan-gu-ri-go
sa-un-sam-ju-czin-dżom-un
kug-kje-an-njong-bjong-hjog-so
pung-czo-usun-min-an-rag
de-czung-hun-su-hwa-sung-czin
sib-czi-don-dżo-mu-nan-sa
sam-mun-dżong-czong-czol-bi-u
dan-sin-kłi-ui-czung-bok-hje
si-bang-sam-se-ir-dże-bul
cze-czon-bo-sal-ma-ha-sal
ma-ha-ban-ja-ba-ra-mil
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4.11 Modlitwa Aspiracji

Składam cześć „Lwom Pośród Ludzi” we wszystkich światach
dziesięciu kierunków, czasów minionych, obecnych i przyszłych.
Doskonale oczyszczonym ciałem, mową i umysłem
oddaję honory im wszystkim, bez wyjątku.
Przejmującą podziwem i grozą, duchową mocą Samantabhadry,
ukazuję się jednocześnie przed wszystkimi Tathagatami,
i przekształcam ciała liczne jak cząstki pyłu w krainach Buddów,
by oddać pokłon licznym jak cząstki pyłu Buddom.
W jednej cząstce pyłu, pośród Boddhisattwów
zasiadają Buddowie, a jest ich tam tak wielu jak atomów.
I tak jest z każdą rzeczą we wszechświecie:
Głęboko wierzę, że każdą rzecz wypełniają Buddowie.
Oceanem dźwięków i języków, przez wszystkie przyszłe eony,
w niekończących się, cudownych zwrotach,
wychwalać będę bez ustanku
niezmierzone jak ocean cnoty wszystkich Buddów.
Z najpiękniejszych kwiatów, girland,
instrumentów muzycznych, perfumów i baldachimów,
z najwspanialszych ozdób
wszystkim tym Buddom składam ofiary.
Z delikatnych szat i subtelnych zapachów,
z niebosiężnych koszy z wonnymi pudrami,
z wybornych lamp i kadzideł
wszystkim im składam ofiary.
Mój rozległy, wspaniały, całkowicie wyzwolony umysł
pokłada wiarę we wszystkich Buddach trzech czasów.
Mocą praktyk i ślubowań Samanthabhadry
składam ofiary wszystkim Tathagatom.
Za wszelkie szkodliwe czyny
popełnione w ciągu niezliczonych wcieleń
z bezzarannego pożądania, gniewu i głupoty
ciałem, mową i umysłem
teraz żałuję i ślubuję całkowitą poprawę.
Z radością wspieram wszelkie cnoty żywych istot
we wszystkich dziesięciu kierunkach,
wszystkich Uczniów, Adeptów, Śrawaków,
Bodhisattwów i Tathagatów.
Wzywam wszystkie „Światła Tego Świata ” z dziesięciu kierunków,
Światłych Krzewicieli Bodhi
i zanoszę do nich błagania
o poruszanie Najwyższym Kołem Dharmy.
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Buddów, którzy pragną ukazać Nirwanę
żarliwie błagam o nieodchodzenie,
przez eony równe cząstkom pyłu w rozlicznych krainach,
dla dobra i szczęśliwości wszystkich istot.
Wszelkie dobre korzenie zgromadzone
przez oddawanie czci i chwały, czynienie ofiar,
zanoszenie próśb i aktów skruchy oraz okazywanie uznania i wsparcia
przekazuję, tak aby wszystkie istoty osiągnięły Ścieżkę Bodhi.
Przyjmuję nauki Buddów i kultywuję
Doskonałe Postępowanie Samantabhadry
składając ofiary wszystkim Tathagatom przeszłości
i wszystkim Buddom czasu obecnego.
Po wszechwieki podążać będę śladem
wszystkich przyszłych nauczycieli bogów i ludzi,
których nadzieje na osiągnięcie Radości już się ziściły,
i w krótkim czasie osiągnę Wielkie Bodhi.
We wszystkich krainach dziesięciu kierunków
nieogarnieni, wielcy, niepokalani i wspaniale przystrojeni
Tathagatowie zasiadają pod królewskimi Drzewami Bodhi
w kręgach obecnych tam zgromadzeń.
Ślubuję, że wszystkie istoty w dziesięciu kierunkach
osiągną spokój, szczęśliwość i wolność od trosk.
Oby uzyskały głębokie wsparcie we właściwej Dharmie,
a ich udręki i utrapienia zniknęły bez śladu.
Kultywując ścieżkę Bodhi posiądę wiedzę o przeszłym życiu
we wszystkich poprzednich wcieleniach.
Życie domowe opuszczać będę zawsze
i zawsze kultywować czyste wskazania:
bez wypływów, nie łamiąc ich nigdy i nie plamiąc.
I czy będą to bogowie czy smoki, Jakszowie czy Kumbhandzi,
ludzie czy nie-ludzie, czy inne rodzaje żywych istot:
w rozlicznych ich językach
każdym wydawanym dźwiękiem głosić będę Dharmę.
Z zapałem kultywować będę czyste Paramity,
Umysłu Bodhi nie nie zarzucę nigdy
wyzbędę się wszelkich przeszkód i splamień
i wykonam wszystkie niezwykle praktyki.
Od złudzeń, złej karmy i demonicznych stanów
pośród ziemskich ścieżek wolności doznam
- jak lotos, którego woda się nie ima,
jak słońce i księżyc, których w przestrzeni nic nie zatrzyma.
Kładąc kres cierpieniom na ścieżkach zła
i taką samą darząc wszystkich radością
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przez eony równe atomom jednej krainy
niosę stale pożytek wszystkim istotom.
Kultywując przez wszystkie przyszłe eony
w stałej harmonii z żywymi istotami
niezmierzone postępowanie Samantabhadry
osiągnę nieprześcignione, wspaniałe Bodhi.
Oby ci, którzy idą ze mną tą samą ścieżką kultywacji,
gromadzili się i zawsze pozostawali w łączności duchowej:
Gdy kultywujemy nasze praktyki i ślubowania,
uczynki naszych ciał, ust i umysłów stają się jednym.
Ze wszystkimi doradcami, dobrymi i mądrymi, którzy służą mi wsparciem
przez wcielanie w życie dzieła Samantabhadry
ślubuję stale przeprowadzać wspólne zgromadzenia.
Oby zawsze byli ze mnie zadowoleni.
Pragnę zawsze osobiście spotykać Tathagatów
i otaczający ich krąg buddyjskich uczniów.
Niestrudzenie, aż do kresu przyszłych eonów
bedę im składać wspaniałe i nieprzebrane ofiary.
Będę podtrzymywać subtelną, niezwykłą Dharmę
i rozjaśniać praktyki prowadzące do Bodhi
kultywując je ścieżką Samantabhadry
nieskazitelnie czysto aż do kresu czasu.
W ciągu wszystkich kolejnych wcieleń
kultywować będę niezmierzone błogosławieństwa i mądrość;
przez samadhi, mądrość, stosowanie zręcznych środków i wyzwolenie
zdobędę niewyczerpaną skarbnicę cnót.
W jednej cząstce pyłu dostrzegam krainy liczne jak cząstki pyłu
Każda z tych krain jest siedzibą nieskończonej liczby Buddów.
W każdym miejscu, gdzie zasiadają Buddowie, zbiera się zgromadzenie,
i obwieszcza tam praktyki prowadzące do Bodhi.
W dziesięciu kierunkach poprzez bezmiar krain,
Na końcu każdego włosa przez wszystkie czasy,
tam również znajduje się bezmiar Buddów, bezmiar krain,
gdzie kultywuję przez bezmiar nieskończonego czasu.
Mowa każdego Tathagaty jest nieskazitelna,
każde jej słowo zawiera ocean wszyskich dźwięków.
Bezmiar elokwentnej mowy Buddów
płynie w zgodzie z tym, czego pragną słuchać istoty.
Podczas gdy Tathagatowie trzech czasów
stale obracają Cudownym Kołem noumenu i fenomenu
[sprawiedliwego ładu i ustalenia kierunku odrodzenia]
ja mocą głębokiej mądrości wstępuję wszędzie
w nieskończony bezmiar słów i języków.
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Jedną myślą mogę do głębi przeniknąć przyszłość,
i położyć kres wszystkim eonom.
Jedną myślą całkowicie wkraczam
we wszystkie eony trzech czasów.
[Wystarczy] jedna myśl i widzę wszystkich „Ludzi-Lwów”
czasów minionych, obecnych i przyszłych.
Nieustannie zgłębiam stany Buddów,
ich tajemne wyzwolenia i zdejmującą grozą i podziwem moc.
Na końcu cieniutkiego włosa ukazują się
wysadzane klejnotami krainy z przedwiecznego czasu.
W głąb krain na końcu włosów, licznych jak atomy,
wstępuję; przyozdabiam je i oczyszczam.
Wyszystkie „Światła oświecające świat” przyszłości,
[które] osiągają ścieżkę, obracają Kołem, budzą istoty,
podejmują dzieło Buddy i ukazują Nirwanę,
spotkam i zbliżę się do każdej z nich.
[Pragnę posiąść:] duchową moc szybkiego przemierzania przestrzeni,
moc wstąpienia na ścieżkę Mahajany przez Uniwersalną Bramę,
moc mądrości i praktyki, aby powszechnie kultywować zasługę i cnotę,
dyskretną duchową moc ochraniania wszystkiego tarczą wielkiej życzliwości.
Moc najwyższych błogosławieństw,
oczyszczających i ozdabiających wszystko,
moc mądrości, wolnej od przywiązania i uzależnienia,
moc budzącego podziw i grozę ducha,
moc skupienia, mądrości oraz stosowania zręcznych środków;
moc powszechnego gromadzenia Bodhi.
Moc wszechoczyszczającej dobrej karmy,
moc wykorzenienia wszelkich splamień,
moc poskromienia wszystkich demonów,
moc doskonałego opanowania postępowania Samantabhadry.
Przyozdabiam i oczyszczam bezmiar krain,
wyzwalam bezmiar żywych istot;
umiejętnie rozeznaję bezmiar Dharmy
i wstępuję głęboko w bezmiar mądrości.
Potrafię oczyścić bezmiar wszelkich praktyk,
doprowadzić do perfekcji i wypełnić bezmiar ślubowań;
zbliżam się do bezmiaru Buddów, składam im dary
i kultywuję poprzez bezmiar czasu.
Wszystkim Tathagatom trzech czasów
składam całkowitą ofiarę z mojej doskonałej kultywacji
obejmującej Bodhi, praktyki oraz najwyższe ślubowania.
Wykonując praktyki Samantabhadry przebudzę się do Bodhi.
Każdy Tathagata ma starszego ucznia
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zwanego Samantabhadrą, Czcigodnym.
Przekazuję dziś wszystkie dobre korzenie i ślubuję
dokonywać dzieł mądrości równych jego dziełom.
Ślubuję, że ciało, usta i umysł pozostaną na zawsze bez skazy;
Takie też pozostaną wszystkie praktyki i krainy;
ślubuję pod każdym względem stać się
jednym z mądrością Samantabhadry.
Całkowicie oczyszczam postępowanie Samantabhadry,
jak również wielkie ślubowania Mandziuśriego.
Ich uczynki spełniać będę niestrudzenie do kresu przyszłych czasów,
nie pozostawiając żadnego bez wykonania,
Moja kultywacja jest nieskończona i niezmierzona,
uzyskana przeze mnie zasługa – bezgraniczna.
Pośród niekończących się praktyk zachowuję spokój
i dogłębnie badam siłę duchowych mocy.
Mądrość Mandziuśriego jest wolna od lęku, a zarazem waleczna.
Takie jest też mądre postępowanie Samantabhadry.
Przekazuję dziś wszystkie dobre korzenie,
by pójść ich śladem w nauce i praktyce.
W trzech czasach wszyscy Buddowie pochwalają
ślubowania tak wielkie i wzniosłe, jak te.
Przekazuję wszystkie dobre korzenie: Niech doprowadzą
najwyższe praktyki Samantabhadry do doskonałości.
Niech u kresu mojego życia
wszystkie przeszkody usunięte będą bez śladu:
zobaczę Buddhę Amitabhę
i narodzę się w jego Krainie Najwyższej Radości.
Po odrodzeniu w Krainie na Zachodzie
wszystkie te wielkie ślubowania, wszystkie bez wyjątku,
doprowadzę do doskonałości i całkowitego wypełnienia,
by przynieść radość i pożytek wszystkim istotom.
Zgromadzenie Buddy Amity jest nieskazitelnie czyste.
Po narodzinach z niezrównanego lotosu
ujrzę światło Budddy Amity, gdy zjawi się przede mną,
by udzielić mi przepowiedni osiągnięcia Bodhi.
Po uzyskaniu przepowiedni od Tathagaty,
przekształcę miriady ciał;
mądrą obecnością przeniknę dziesięć kierunków
by przynieść pożytek sferom żywych istot.
Sfery światów i przestrzeni sięgną może kresu,
karma i udręki istot mogą się zakończyć,
jednak ani to, ani wypełnianie moich ślubowań
nigdy nie ustanie.
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Klejnoty wypełniające krainy w dziesięciu kierunkach
przystroję i podaruję Buddom
przez eony liczne jak atomy jednej krainy
przynosząc najwyższy pokój i radość bogom i ludziom
Jednakże o wiele wyższa będzie zasługa osoby,
która posłyszawszy - nawet raz tylko i mimochodem -
o tych Królach Najwyższych Ślubowań,
w poszukiwaniu Bodhi zapragnie je na siebie przyjąć.
Porzuciwszy niedobrych doradców,
na zawsze zejdzie ona ze złych ścieżek,
by w krótkim czasie ujrzeć czyste światło Tathagaty
i opanować najwyższe ślubowania Samantabhadry.
Bez trudu uzyskawszy błogosławieństwo długiego życia
i zapewnienie odrodzenia w ludzkim świecie
szybko opanuje oraz ukończy
praktyki Samantabhadry.
Pięć przestępstw o skutku bezzwłocznym, popełnionych
przeze mnie w przeszłości z niedostatków w mocy mądrości,
może być całkowicie wymazanych jedną myślą
przez recytację wielkich Królów Ślubowań Samantabhadry.
Mądrością doprowadza ona do doskonałości i uwieńczenia
swój klan i rasę, kolor skóry, znaki i właściwości.
Demony i osoby z zewnątrz znajdują sposobu, by jej zaszkodzić;
jest godna darów z trzech sfer.
Rychło uda się do królewskigo Drzewa Bodhi,
a zasiadłszy tam, poskromi watahę demonów.
Właściwie i równo przebudzona, wprawi w ruch Koło Dharmy,
by przynieść pożytek mrowiu żywych istnień.
Jeśli ktoś jest w stanie odczytać, wyrecytować, przyjąć i zachować
ślubowania Samanthabhadry, a także je głosić,
to nagroda, jaka go spotka, znana będzie tylko Buddom,
i osiągnie on najwyższą ścieżkę Bodhi.
Jeśli ktoś recytuje ślubowania Samantabhadry,
to z niewielkiego nawet fragmentu jego dobrych korzeni
w ciągu jednej myśli wszystko rozwinie się w doskonałość,
a czyste ślubowania żywych istot zostaną wypełnione.
Przekazuję dziś powszechnie najwyższe błogosławieństwa
płynące z wykonywania praktyk Samantabhadry:
Oby wszystkie żywe istoty pogrążone i zagubione [w morzu cierpienia]
już wkrótce powróciły do Krainy Bezkresnego Światła.
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4.12 Wielki Wiersz o Naturze Dharmy Uisanga

Natura dharmy jest perfekcyjnie przenikająca,
nie posiada cech dwoistości;
Wszelkie dharmy nie poruszają się; pierwotnie są spokojne.
Nie posiadają nazw i cech; wszelkie rozróżnienia są w nich odcięte.
Poznane jest to poprzez mądrość realizacji, nie ma innych sposobów.
Prawdziwa natura jest niezwykle głęboka,
wyjątkowo piękna i całkowita.
Nie jest przywiązana do własnej natury
i jest osiągana zgodnie z warunkami.
W jednym zawarte jest wszystko, w wielu zawarte jest jedno.
Jedno jest dokładnie wszystkim, wszystko jest dokładnie jednym.
Drobna cząstka kurzu zawiera dziesięć kierunków.
Każda z cząstek kurzu jest również takie jak to.
Niewyobrażalnie odległa kalpa jest dokładnie pojedynczą myślą,
Pojedyncza myśl to właśnie niewyobrażalnie odległa kalpa.
Dziewięć i dziesięć okresów czasu są identyczne;
Nie są zmieszane, powstały osobno.
Gdy ktoś wzbudza wstępne postanowienie
do osiągnięcia oświecenia
jest właśnie doskonale oświecony.
Samsara i nirwana zawsze pozostają ze sobą w harmonii.
Zasada i zjawiska są niejasne i niezróżnicowane
Są sferą wielkich ludzi dziesięciu Buddów i Samantabhadry.
W stanie wejścia do oceanu pieczęci Samadhi,
Tworzenie się niezliczonych spełniających się
życzeń [Buddów] jest niepojęte.
Deszcz klejnotów, który niesie korzyść żyjącym istotom
wypełnia całą przestrzeń,
Żyjące istoty odnoszą korzyści
w zależności od ich zdolności pojmowania.
Dlatego praktykujący musi powrócić do pierwotnego źródła;
Nie może uzyskać tego bez usunięcia złudnych myśli.
Za pomocą bezwarunkowych zręcznych środków,
uchwyca spełniające się życzenia,
Wraca do swego domu i otrzymuje bogactwo
zgodnie ze swymi zdolnościami.
Z niewyczerpanym skarbem dharani,
Ozdabia sferę dharmy- pałac prawdziwych klejnotów.
Ostatecznie zasiądzie na tronie
Środkowej Drogi Ostatecznej Rzeczywistości,
Od dawien dawna nie poruszał się- stąd jego imię Budda.
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4.13 Mantry

Om Bhai-sza-je Bhai-sza-je Bhai-sza-je sa-mud-gate svaha.
Recytowane w celu przywrócenia lub zachowania zdrowia.

Om mani padme hum
Klejnot w Lotosie. Używa się jej gdy posiadasz umysł mały i zaciemniony,
jeśli nie jesteś w stanie poprawnie działać. Kiedy nie widzisz i nie słyszysz
prawidłowo, ta mantra sprawi, że Twój umysł będzie szeroko otwarty.

Namu Amitabha Bul
Przyjmują schronienie w Buddzie nieskończonego światła. Mantra Czystej
Krainy, odwołuje się do zachodniego raju Buddy Amitabhy.

gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha
Dosłownie ta mantra oznacza tyle co: "Przejść, przejść, przejść na drugi
brzeg" bądź "Wyjść, wyjść, wyjść poza" Przeciwieństwa znikają, pojawia się
absolut, chwała Prawdzie.

Jijang Bosal
Jijang Bosal jest koreańską transliteracją Bodhisattwy Kshitigarbhy, która
z kolei jest nazwą sanskrycką tej samej postaci i dosłownie oznacza
"Skarbiec ziemi". Jest to jeden z czterech Wielkich Bodhisattwów w
Buddyzmie Azjatyckim. Jest czczony w wierze ludowej jako zbawca z męk
piekielnych i pomocnik osób zmarłych. Czasem też jest uważany za obrońcę
podróżujących oraz przede wszystkim zmarłych niemowląt. W japonii
popularna jest praktyka stawiania w tej intencji małych statuetek Jizo
(jap. nazwa tego samego Bodhisattwy) i ubierania ich w czerwone ubranka.
Jest on jedynym Bodhisattwą ukazanym jako mnich, ale także z urną
(jeden z 32 znaków doskonałości) na czole. Jego atrybutem jest szlachetny
kamień i laska mnisia z sześcioma pierścieniami, co oznacza, że Jijang Bosal
stawia się za wszystkimi istotami w sześciu sferach istnienia. Dźwięk
pierścieni ma obudzić umysły. Recytowanie jego imienia jest Wielką
zasługą: "Ślubuję zbawić wszystkie istoty" i pomocą umarłym i cierpiącym.

KwanSeum Bosal
Mantra wielka miłości i wielkiego współczucia, która kiedy jest recytowana
usuwa wszelkiego rodzaju cierpienie.
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Namu Sogamuni Bul
To mantra dla Buddy Siakjamuniego, recytuje się ją w celu uwolnienia
wszelkich cierpiących istot od cierpienia.

Namu–ata–shiji–nam–sammota–guchi–nam
Om–ajana–baba–jiri–jiri–hum
Ta mantra jest używana do ratowania wszystkich czujących istot
uwikłanych w piekłach. Gdy jest recytowana wszystkie bramy piekielne
zostają złamane i każda z istot tam znajdujących się może je opuścić.

Namu–bo–bo–jeoli–kali–dali–tata–adaya
Ta mantra jest używana do tego aby zaprosić wszystkich Buddów dziesięciu
kierunków.

Namu–chilguji–bul–modae–junje–bosal
Ta mantra powołuje się na Wielką Miłość i Wielkie Współczucie umysłu
matki. W chwili gdy próbujesz tej mantry, każdy problem znika.
Namu–de–bang–kwang–bul–hwa–um–gyung
Budda nauczał, że ten świat jest już kompletny, ale to nasze umysły nie są
kompletne. Ta mantra pomaga naszym umysłom stać się pełnymi i silnymi.

Namu–samanda–motdanam–
abarji–hadasa–sananam–danyata
Om–kaka–kahe–kahe–hum–hum–
abara–abara–bara–abara–bara–abara–
Jita–jiri–jir–jir–badu–badu–
sanjika–shiri–e–sabaha
Dla tych z ciężką karmą ta mantra zabiera wszystko co dobre i złe, wszelkie
przeciwieństwa, a następnie przecina tą karmę, wszystko staje się łatwe.

Namu–samanda–motdanam–om–doro–doro–jimi–sabaha
Bogowie z pięciu kierunków (Północ, Południe, Wschód, Zachód i Środek)
są podobni do brzmienia tej mantry, więc kiedy to robimy, każdy bóg
słyszy nasz głos, a Ci bogowie pomogą oczyścić nasz umysł i pomogą nam
w starciu z naszymi problemami.

Om
To uniwersalna mantra Prawdy. Intonuje się ją do wszystkiego. Stosowana
jest do otwarcia dłuższych mantr bądź sama.

Om–aranam–arada
To mantra otwierająca prawdziwą Dharmę Buddy, pomaga nam odczuć
prawdę w chwili obecnej.
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Om–aridara–sabaha
Dosłownie oznacza ona: "Prawdziwe oczy, prawdziwe uszy i prawdziwe
usta" Więc jeśli mamy problem z widzeniem, słyszeniem lub mówieniem
wyraźnie ta mantra pomoże nam na pewno.

Om–ba–ara–mil
Mantra czystej krainy, może pomóc w odrodzeniu się w Zachodnim Raju.

Om–ba–ara–minaya–sabaha
To mantra używana do oczyszczania całego kosmosu, więc gdy Twoje życie
wydaje się mętne i ciemne, to oczyści ona wszystkie mroki i przyniesie
najwyższe oświecenie.

Om–ba–ara–tobiya–hum
Kiedy umysł zajęty jest ciągłą gonitwą myśli ta mantra otwiera umysł i
zaprowadzi nas do szerokiego i bezstronniczego umysłu.

Om–biro–gije–sabaha
Ta mantra zabiera całą Twoją karmę i pozwala widzieć prawdę i działać w
odpowiedni sposób.

Om–chi–lim
Chroni ciało przed dostaniem się niepożądanej energii, stosowana w
sytuacjach chorobowych lub w celu uzyskania energii.

Om–gara–jiya–sabaha
Mantra rozbija bramy piekła i otwiera bramę do nirwany.

Om–horo–horo–saya–moke–sabaha
Jest to mantra dodatkowa (jak dodatkowy guzik do koszuli), stosowana jest
zapobiegawczo, nawet jeśli wszystko idzie dobrze.

Om–ja–rye–ju–rye–junje–sabaha–burim
Ta mantra jest wykorzystywane do uniwersalnej energii mistycznej, może
pomóc w dążeniu do własnych aspiracji.

Om–maha–ka–babada–shiche–a–sabaha
To mantra rozpoczynania ceremonii.

Om–maro–ruke–sabaha
To kolejna mantra na usunięcie karmy a tym samym pomaga w dokonaniu
zmian w Twoim życiu.
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Om–nam
To mantra oczyszczająca. Stosuje się ją do oczyszczania energii miejsca,
które wydaje się mieć nie najlepszą karmę.

Om–salba–motcha–moji–sadaya–sabaha
To uniwersalna mantra skruchy, służy do poprawienia błędnej sytuacji.

Om–samara–samara–mimara–jarama–jagura–bara–hum
To ostatnia mantra podczas ceremonii. Często ceremonie zakańczane są tą
właśnie mantrą.

Suri–suri–maha–suri–su–suri–sabaha
Ta mantra oczyści Twe usta tak jak to robiła mama kiedy byłeś młodszy -
może pomóc pozbyć się złej mowy i niekontrolowanych pragnień.
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5

Tłumaczenie sutr

5.1 Dżong Song (Poranna pieśń dzwonu)

Nasze intencje: niech dźwięk tego dzwonu rozprzestrzenia się po całym
wszechświecie, niech rozjaśni piekło ciemnego metalu, niech ulży trzem
krainom cierpienia, niech unicestwi piekło mieczy i przywiedzie wszystkie
istoty do oświecenia.

Hołd świętemu, współczującemu, czcigodnemu mistrzowi z Krainy Lotosu,
wielkiemu Wajroczanie, Buddzie Światła.
Teraz recytujemy wersy z pieczołowicie chronionej złotej księgi i ukazujemy
wysadzaną klejnotami skrzynię z jadeitową osią.

Wszystkie cząstki kurzu przenikają się wzajemnie. Chwila po chwili każda
z nich jest pełna sama w sobie. Sto milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
czterdzieści osiem słów stanowi całkowite nauczanie Jednego Wozu.

Chwała Wielkiemu Nieskończonemu Buddzie, twórcy sutry Awatamsaka
(Hła Jen):
na–mu de–bang–głang bul hła–om gjong
(trzy razy)

Pierwszy wers:
Jeśli chcesz całkowicie zrozumieć wszystkich Buddów przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości, powinieneś postrzegać naturę wszech- świata
jako stworzoną tylko przez umysł. Mantra unicestwienia piekła:
na–mu a–tta szi–dżi–nam
sam–mjak sam–mot–ta gu–czi–nam
om a–dża–na ba–ba dżi–ri dżi–ri hum
(trzy razy)

Ślubuję przez resztę życia utrzymywać swój umysł w jedności, bez
rozkojarzenia przy Buddzie Amitabie – Buddzie nieskończonego czasu i
nieograniczonej przestrzeni. Wszystkie umysły są na zawsze połączone z
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Jego jadeitową jasnością oświecenia. Żadna myśl nigdy nie wyłania się z
Jego złotej postaci. Trzymając malę, postrzega On wszechświat z pustką
jako osnową, w którym wszystkie zjawiska są połączone – wzajemnie
związane.

Postrzeż i osiągnij Buddę Amitabhę z Zachodniego Raju. Stań się
jednością z Wielkim Mistrzem Zachodniego Raju, Buddą właśnie- -
tak-jak-to, Buddą nieskończonego życia. Stań się Buddą nieskoń- czonego
czasu i nieograniczonej przestrzeni.

Błękitne góry o wielu grzbietach są domem Buddy. Rozległy ocean z
wieloma falami jest pałacem stałości. Cokolwiek pojawia się, przyjmuj to
bez przeszkód. Niewielu może dostrzec czerwoną głowę żurawia, który
usiadł na sośnie. Stań się Buddą nieskończonego czasu i nieograniczonej
przestrzeni.

Kiedy siedzisz w milczeniu w górskiej świątyni w cichą noc, niezmą- cony
spokój i cisza są pierwotną naturą. Dlaczego zachodni wiatr kołysze lasem?
Samotny krzyk dzikiej gęsi wypełnia niebo. Stań się Buddą nieskończonego
czasu i nieograniczonej przestrzeni.

Ślubując szczerze i otwarcie ze wszystkimi istotami świata, wkraczając
razem w Ocean Wielkich Ślubowań Buddy Amitabhy, nieustannie ratując
czujące istoty, Ty i ja jednocześnie osiągamy drogę Buddy. Stań się Buddą
nieskończonego czasu i nieograniczonej przestrzeni.

Stań się jednym z Czystą Zachodnią Krainą, światem ostatecznego
błogosławieństwa. Trzydzieści sześć miliardów osiemset osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćset imion Buddy jest tym samym imieniem.
Wielka miłość, wielkie współczucie, Budda Amitabha.

Stań się jednym z Zachodnią Czystą Krainą, Światem ostatecznego
błogosławieństwa.
To ciało Buddy jest nieskończone. Ta łaskawa twarz nie ma granic. A jego
złota poświata świeci wszędzie, przenikając cały wszechświat.
Czterdzieści osiem ślubowań, by uratować wszystkie istoty.

Nikt nie może potwierdzić, ani też zaprzeczyć. Nikt nie może potwierdzić,
ponieważ Budda jest jak niezliczone ziarna piasku w Gangesie, albo
nieskończone momenty w całym czasie, albo niezliczone drobiny kurzu,
albo niepoliczalne źdźbła trawy. Niezliczona liczba.

Trzydzieści sześć miliardów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset
imion Buddy jest tym samym imieniem.
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Wielka miłość, wielkie współczucie, nasz pierwotny nauczyciel.
Hołd złotemu Tathagacie Buddzie Amitabie.
Stań się Buddą nieskończonego czasu i nieograniczonej przestrzeni.

Mantra czystego pierwotnego umysłu:
om a–ri da–ra sa–ba–ha
(trzy razy)

5.2 Wieczorna Pieśń Dzwonu

Dźwięk tego dzwonu odcina całe myślenie;
rozwija się mądrość; pojawia się oświecenie;
Piekło przestaje istnieć.
Trzy światy zostają przekroczone.
Ślubuję stać się Buddą i wyzwolić wszystkich ludzi.
Oto Mantra Unicestwienia Piekła:
om ga-ra dżi-ja sa-ba-ha
om ga-ra dżi-ja sa-ba-ha
om ga-ra dżi-ja sa-ba-ha

5.3 Czil Dżung Re (Hołd Buddom)

Niech słodki zapach naszego przestrzegania wskazań, naszej medytacji,
naszej mądrości, naszego wyzwolenia i naszego poznania o wyzwoleniu –
niech one wszystkie stworzą jaśniejący, podobny do chmury baldachim;
niech przenikają one wszystkie cały wszech- świat, głosząc chwałę
niezliczonym buddom, dharmie i sanghom, we wszystkich dziesięciu
kierunkach.

Mantra ofiarowania kadzidła:
om ba–a–ra to–bi–ja hum
(trzy razy)

Składamy hołd nauczycielowi trzech światów, kochającemu ojcu wszystkich
stworzeń, naszemu pierwotnemu nauczycielowi, Buddzie Siakjamuniemu.

Składamy hołd istniejącemu wiecznie zgromadzeniu wszystkich buddów we
wszystkich dziesięciu kierunkach, w przeszłości, teraź- niejszości i
przyszłości, niezliczonych jak lądy i morza w sieci Pana Indry.

Składamy hołd wszystkim dharmom, istniejącym wiecznie, we wszystkich
dziesięciu kierunkach, w przeszłości, teraźniejszości i przysz- łości,
niezliczonym jak lądy i morza w sieci Pana Indry.



54 5. TŁUMACZENIE SUTR

Składamy hołd: Mandżiuśremu- bodhisattwie wielkiej mądrości;
Samantabhadrze- bodhisattwie wielkiego działania i niestrudzonego
wysiłku; wielce współczujacemu Bodhisattwie Awalokiteśwarze oraz temu,
który jest panem wielu ślubowań- Bodhisattwie Ksitigarbhie.

Składamy hołd niezliczonym, pełnym współczucia i miłości członkom
Sanghi, a szczególnie tym, którzy otrzymali osobiście przekaz od Buddy na
Górze Gridhakuta 1 – dziesięciu wielkim uczniom, szesnastu świętym,
pięciuset czcigodnym i wszystkim z tysiąca dwustu wielkim arhatom.

Składamy hołd tym wielkim patriarchom i nauczycielom, którzy przybyli z
Zachodu na Wschód oraz tym, którzy dotarli do wybrzeży Korei i
przekazywali
światło dharmy poprzez pokolenia. Składamy także hołd mistrzom naszej
tradycji, uznanym przez wszystkie wieki oraz różnym niezliczonym
nauczycielom duchowym i przyjaciołom.

Składamy hołd wszystkim niezliczonym członkom sanghi, wiecznie
istniejącym we wszystkich dziesięciu kierunkach, w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości, niezliczonym jak lądy i morza w sieci Pana
Indry.

Szczerze pragniemy, by te niewyczerpane Trzy Klejnoty przyjęły nasze
oddanie z największą miłością i współczuciem i udzieliły nam duchowego
wsparcia; pragniemy również razem ze wszystkimi istotami we
wszechświecie osiągnąć drogę Buddy.

5.4 Hjang Su He Re (Rytuał Oceanu Zapachów)

Ta czysta, krystaliczna woda, którą ofiaruję jest teraz przemieniona w
herbatę przypominającą rosę. Wznoszę ją przed Trzema Klejnotami jako
ofiarę i pragnę, aby została przyjęta.

Niech zostanie przyjęta z ich całym współczuciem!

Hołd Buddzie Wairoczanie, który przebywa w pachnących morzach
królestwa pól lotosu
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd doskonałemu Buddzie Roczanie, który przebywa w królestwie lotosu,
rozwijając się w każdym z tysiąca liści lotosu
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

1Góra Sępa
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Hołd Buddzie Siakjamuniemu w jego nieograniczonymi przejawach, który
również przebywa w nieskończonych światach, rozwijając się w każdym z
tysięcy liści lotosu
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd Buddzie Medycyny który przebywa w tym miejscu, czystym jak
szkło, które świeci jak słońce i księżyc
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd Buddzie Amitabie, który przebywa w Zachodnim Raju, gdzie
zarówno ciało, jak i umysł są w nieskończonym spokoju
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hold Buddzie Maitreji, który przebywa w wewnętrznym królestwie
niezrównanego Nieba Tusita
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd Buddzie Yamantace, który przebywa w krainie króla złotego koła,
pełnego wspaniałych mocy
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd Bodhisattwie Mandziuśremu, przebywającemu w krainie złotego
przepychu Góry Qingliang, która sprawia, że znika każda udręka
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd Bodhisattwie Samantabhadrze, który przebywa w królestwie
srebrnego światła, Góry Emei, pokrytej 10 200 oczami
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd Bodhisattwie Beop-Gi, który przebywa w Górach Diamentowych o 12
000 szczytów, wypowiadając wyłącznie słowa prawdy
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd Bodhisattwie Awalokiteśwarze, który przebywa na odległej Górze
Putuo-shan, olśniewając siedmioma skarbami
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd Bodhisattvie Mahasthamaprapcie, który przebywa w górach siedmiu
skarbów pełnych błogosławieństw
oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd Bodhisattwie Ksitigarbie, który przebywa w piekielnych królestwach
rządzonych przez Króla Yamę, pomagając niezliczonym istotom czującym
uwięzionym w trzech ścieżkach zła
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oraz wszystkim Buddom i Bodhisattwom!

Hołd wszystkim niezliczonym Buddom i Bodhisattwom, którzy przebywają
w całkowicie pustych królestwach Dharmy!

Hołd niezliczonym wspaniałym nauczycielom, mistrzom i patriarchom Zen,
którzy przekazali światło Dharmy z Indii do Chin, Korei i dalej!

Szczerze pragnę, aby te trzy cenne klejnoty przyjęły tę ofiarę z miłością i
współczuciem oraz aby wzmocniły mnie duchowo.

Przysięgam też szczerze podążać ścieżką Buddy wraz ze wszystkimi
istotami we wszechświecie.

5.5 Sa Sung Rae (Hołd Buddom i Bodhisattwom)

Oby kadzidło, które w tej chwili ofiarowuję, mogło stać się nieskończenie
pachnącą chmurą otaczającą niebo, oraz być życzliwie przyjęte przez
Buddów i Bohisattwów

Niech przyjmą je z całym ich współczuciem!

Hołd naszemu nauczycielowi, Tathagacie Buddzie Amitabie,
nieskończonego czasu
i nieograniczonej przestrzeni,
który zasiada w Zachodniej Czystej Krainie!

Hołd Bodhisattwie Wielkiej Miłości i Współczucia,
Awalokiteśwarze,
który zasiada w Zachodniej Czystej Krainie!

Hołd Bodhisattwie Mahasthamaprapcie, strażnikowi
Mądrości Buddy, o wielkiej szczęśliwości,
który zasiada w Zachodniej Czystej Krainie!

Hołd całej Sandze nieskazitelnych Bodhisattwów,
którzy zasiadają w Zachodniej Czystej Krainie!

Szczerze pragniemy, ażeby poprzez swoją wielką miłość i współczucie,
Buddowie i Bodhisattwowie otrzymali naszą ofiarę.

Poprzez ich boską opiekę i wsparcie, niech wszystkie istoty na świecie
zanurzą się w oceanie wolności, składając ślubowanie Buddzie Amitabie
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5.6 Shin Jung Dan (Hołd Strażnikom Dharmy)

Niechaj to lekarstwo dobrej, czystej herbaty, skutecznie wyleczy nas z
choroby niewiedzy.

Proszę jedynie o to, aby Strażnicy Dharmy byli tutaj obecni i łaskawie
przyjęli moją ofiarę.

Niechajże przyjmą ją z całym swym współczuciem!

Składamy hołd i kłaniamy się zgromadzeniu Awatamsaki
w nieskończonych światach Dharmy zarówno formy jak i pustki, wszystkim
niebiańskim istotom z krainy formy i pragnień.

Składamy hołd i kłaniamy się zgromadzeniu Awatamsaki
w nieskończonych światach Dharmy zarówno formy jak i pustki, Czterem
Niebiańskim Królom oraz ośmiu towarzyszącym im istotom

Składamy hołd i kłaniamy się zgromadzeniu Awatamsaki
w nieskończonych światach Dharmy zarówno formy jak i pustki,
wspaniałym obrońcom Dharmy Buddy

Pragniemy, aby wszystkie niebiańskie bóstwa, smoki, oraz ośmiorakie istoty
zawsze wspierały nas i chroniły, pozostając przy nas przez wszystkie czasy!

Pragniemy, aby towarzyszyli wszystkim tym, którzy doświadczają
trudności w uwolnieniu się od cierpienia!

Pragniemy aby każde wielkie ślubowanie, takie jak to, było zrealizowane!

5.7 Czon Su Gjon (Sutra tysiąca oczu i rąk)

Oto początek Sutry Tysiąca Oczu i Rąk.

Mantra, która oczyszcza całą złą karmę stworzoną przez mowę:
su–ri su–ri ma–ha–su–ri su–su–ri sa–ba–ha
(trzy razy)

Mantra, która raduje bogów pięciu kierunków:
na–mu sa–man–da mot–ta–nam om do–ro do–ro dżi–mi sa–ba–ha
(trzy razy)

Śpiew otwierający sutrę:
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Najwyższa, całkowita, cudowna Dharma Buddy może nie zostać
doświadczona przez milion kalp. Jednak teraz, skoro szczęśliwie ją
ujrzałem, usłyszałem i otrzymałem, ślubuję osiągnąć jej prawdziwe
znaczenie.

Mantra otwierająca:
om a–ra–nam a–ra–da
(trzy razy)

Proszę Bodhisattwę Awalokiteśwarę, który zbawia ten świat swym tysiącem
oczu i rąk, aby użyczył swej wszechogarniającej, doskonałej i pełnej
współczucia dharani. 2

Składam pokłon Bodhisattwie Awalokiteśwarze, który posiada wielką moc i
łagodny wygląd, używa każdego z tysiąca ramion żeby chronić ten świat, a
świetlistość jego tysiąca oczu przenika każdą część tego świata.

Nieskazitelna mowa Awalokiteśwary naucza tajemnych znaczeń.
Nieustannie ukazuje nam pusty, współczujący umysł. Awalokiteśwara
spełnia nasze życzenia szybko i całkowicie usuwając całą złą karmę.

Gdy niebo, smok i święte istoty ochraniają nas ze współczuciem, Samjak
Sambodhi – Najwyższe Oświecenie – zostanie osiągnięte.

Nowo uzyskane ciało będzie jaśniejącą chorągwią; nowo uzyskany umysł
będzie cudem. Z nowym ciałem i umysłem, pozbędziemy się całego kurzu
tego świata i przekroczymy morze cierpienia, osiągając kierunek, który
zaprowadzi nas do bramy przebudzenia.3

Teraz, gdy przyjąłem Bodhisattwę przez zapamiętanie śpiewu, wszystkie
moje życzenia zostaną spełnione.

Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie jak
najszybciej do osiągnięcia wszystkich prawdziwych dharm.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie
szybko do otwarcia oka mądrości.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie jak
najszybciej do uratowania tego świata.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by dostarczyła mi jak
najszybciej właściwych środków do osiągnięcia przebudzenia.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie na
pokład okrętu mądrości.4

2Dharani znaczy dosłownie "mieć wszystko" lub "odciąć się od wszystkiego", tutaj oznacza posiadanie dobrej dharmy.
3Brama przebudzenia oznacza stan Buddy.
4Okręt mądrości - Pradżnia
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Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by przeprowadziła mnie jak
najszybciej przez ocean cierpienia.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by wprowadziła mnie jak
najszybciej na ścieżkę wskazań.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie do
natychmiastowego osiągnięcia nirwany.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie do
natychmiastowego osiągnięcia domu pustki.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie jak
najszybciej do stanu Buddy.

Jeśli pójdę do piekła pełnego mieczy, miecze same rozpadną się na kawałki.
Jeśli pójdę do piekła wrzącego metalu, wrzący metal sam wyparuje.

Jeśli pójdę do piekła nieskończonego cierpienia, cierpienie ustanie samo z
siebie.
Jeśli pójdę do świata głodujących duchów, zostanie zaspokojony ich głód.
Jeśli pójdę do świata walczących demonów, demony same zaprzestaną
walki. Jeśli pójdę do świata zwierząt, zwierzęta same z siebie osiągną
wielką mądrość.

Teraz przyjmuję Kwan Se Um Bosal Mahasal.
Przyjmuję De Se Dżi Bosal Mahasal.5
Przyjmuję Czon Su Bosal Mahasal. 6

Przyjmuję Jo Łi Rjun Bosal Mahasal. 7

Przyjmuję De Rjun Bosal Mahasal. 8

Przyjmuję Kwan Dża Dże Bosal Mahasal. 9

Przyjmuję Dżong Człi Bosal Mahasal. 10

Przyjmuję Man Łol Bosal Mahasal. 11

Przyjmuję Su Łol Bosal Mahasal. 12

Przyjmuję Gun Da Ri Bosal Mahasal. 13

Przyjmuję Szip Il Mjon Bosal Mahasal. 14

Przyjmuję Dże De Bosal Mahasal. 15

Przyjmuję Bonsa Amitabul. 16

5Bodhisattwa działania, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
6Bodhisattwa z tysiącem rąk, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
7Bodhisattwa trzymający Koło Skarbu - sybol Buddadharmy, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
8Bodhisattwa trzymający Kosmiczne Koło, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
9Bodhisattwa dający wolność, inna nazwa Kwan Se Um Bosal.

10Bodhisattwa symbolizujący czystość i spokój, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
11Bodhisattwa z twarzą jak księżyc w pełni, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
12Bodhisattwa z twarzą jak księżyc odbity w wodzie, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
13Bodhisattwa dający moc, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
14Jedenastoręka Kwan Se Um Bosal.
15Liczni, wielcy Bodhisattwowie.
16"Bonsa" oznacza pierwotny nauczycie, Amitabha Budda, pierwotny Budda.
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Mantra Wielkiej Dharani, która nie jest tłumaczona
szin–mjo dżang–gu de–da–ra–ni. . .
(Fragment w sutrze na str: 19 / Mantra dostępna również na str: 11)

Śpiew hołdujący Czterem Kierunkom:
Pierwszy, Bodhi-mandala została ustanowiona przez wymazanie złudzeń
Wschodu.
Drugi, spokój został osiągnięty przez wymazanie cierpienia Południa.
Trzeci, Kraina Szczęśliwości została osiągnięta przez wymazanie pożądań
Zachodu.
Czwarty, wieczna cisza i spokój zostały osiągnięte przez wymazanie
zmysłowości Północy.

Śpiew wychwalający Bodhi-mandalę: Teraz, gdy każda część
Bodhi-mandali jest wolna od zanieczyszczeń, trzy skarby i niebiański smok
zstępują do niej. Teraz, odkąd posiadłem i nieustannie powtarzam
cudowną mantrę, jestem chroniony przez wielkie współczucie.

RYTUAŁ SKRUCHY

Teraz żałuję, z głębi serca, za przewinienia, wielkie i małe, jakich się dopuś-
ciłem od niepamiętnych czasów, które były stworzone przez pożądania i
popełnione przez ciało, usta i wolę.

Dwanaście wersów śpiewu skruchy i imiona dwunastu Bodhisattwów:
na–mu czam–dże op–czang bo–sung dżang–bul
bo–kłang–łang hła–rjom dżo–bul...
(pełen fragment dostępny na str: 20)

Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia zabierania życia.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia zabierania rzeczy mi nie
danych. Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia złego działania
powodowanego żądzą.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia kłamstwa.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia próżnej mowy.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia obelżywej mowy.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia przewrotnej mowy.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia ciągłego nienasycenia.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia wzbudzania gniewu.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia mojej niewiedzy.

Wszystkie nasze przewinienia zgromadzone przez setki kalp zostają
całkowicie usunięte w jednej chwili tak jak ogień trawi suchą trawę,
wypalając ją doszczętnie. Nasze przewinienia nie mają własnej natury, a
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rozwijają się jedynie z naszych umysłów. Jeśli nasze umysły znikną, wtedy
nasze przewinienia również znikną. Jedynym sposobem by wyrazić skruchę
jest pozwolić zniknąć umysłowi razem z przewinieniami i osiągnąć pustkę.

Mantra skruchy:
om sal–ba mot–cza mo–dżi sa–da–ja sa–ba–ha
(trzy razy)

Jeśli z czystym umysłem naśladujesz szlachetne czyny Bodhisattwy
Dżundże, nie powstaną żadne trudności i czy odrodzisz się jako budda w
niebie, czy jako ludzka istota, szczęście buddy będzie zawsze z tobą.

Przyjmuję wielką Dżundże Bosal17, która jest matką siedmiu miliardów
buddów.

Mantra oczyszczająca krainę dharmy:
om nam
(trzy razy)

Mantra ochronna:
om czi rim
(trzy razy)

Sześciosylabowa mantra, która ukazuje niezgłębiony pierwotny umysł
Kwan Se Um Bosal:
om ma–ni ban–me hum
(trzy razy)

Mantra Bodhisattwy Dżundże:
om dża–re dżu–re dżun–dże sa–ba–ha bu–rim
(trzy razy)

Teraz, gdy ślubuję z oddaniem recytować wielką mantrę Dżundże i
utrzymywać umysł bodhi, jestem pewien, że będę ukierunkowany ku
praktyce przez samadhi

oraz mądrość, i że ujrzę jasność, by speł- niać miłosierne i szlachetne
uczynki, osiągnąć zwycięskie powodzenie i stan Buddy razem z ludźmi tego
świata.

17Bodhisattwa posiadająca magiczną moc.
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5.8 Wielka Dharani

Oddaję cześć Trzem Klejnotom!
Pokłon szlachetnemu bodhisattwie-mahasattwie, który spogląda w dół na
świat, wielkiemu oświeconemu, wielkiemu współczującemu!
Om! pokłoniwszy się przed szlachetnym Awalokiteśwarą, który rozprasza
wszystkie lęki, oddaję cześć Niebieskoszyjemu!
Wypowiem słowa dharani serca, która oczyszcza ścieżkę egzystencji
wszystkich istot, zapewnia osiągnięcie celu, jest czysta i zwycięska.
Wołam zatem:
Om! Panie, który rozsiewasz olśniewający blask, Panie, który przekraczasz
świat!
Przybywaj, wielki bodhisattwo!
Zstąp, zstąp!
Pamiętaj o mojej dharani serca!
Czyń, czyń swoje dzieło!
Nie ustępuj, nie ustępuj, Zwycięzco, Wielki Zwycięzco!
Wytrwaj, wytrwaj, Władco dharani. Stań się, stań się moim nieskalanym
odbiciem!
Przybądź, przybądź, ślubowanie, ślubowanie nieugiętego władcy, zniszcz
wszelką truciznę!
Spiesz się, spiesz się, błagam, spiesz się, spiesz się. Zstąp, zstąp, zstąp,
zstąp, zstąp, zstąp!
O oświecony, o oświecony, oświeć mnie, oświeć mnie! O pełen współczucia,
Niebieskoszyi, objaw mi się!
Chwała temu, który widzi nas wszystkich! Chwała Tobie, o Zwycięski!
Chwała Tobie, o Wielki Zwycięski! Chwała Tobie, o Zwycięski Panie
Joginów!
Chwała Tobie, Niebieskoszyi!
Chwała Tobie, który przybierasz postać dzika!
Chwała Tobie, który przybierasz postać człowieka-lwa!
Chwała Tobie, który dzierżysz maczugę!
Chwała Tobie, który dzierżysz koło-dysk!
Chwała Tobie, który trzymasz kwiat lotosu!
Chwała Tobie, Niebieskoszyi umazany świętym popiołem!
Oddaję cześć Trzem Klejnotom!
Pokłon szlachetnemu bodhisattwie, który spogląda z góry na świat!
Chwała Ci, Wielki Oświecony!
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Dodatek

6.1 Rozpoczęcie praktyki

Sygnał 5 min przed praktyką

6.2 Schronienie w Trzech Klejnotach

Przyjmuję Schronienie w Buddzie,
który jest obecny we wszystkich dziesięciu kierunkach.
Przyjmuję Schronienie w Dharmie,
która jest obecna we wszystkich dziesięciu kierunkach.
Przyjmuję Schronienie w Sandze,
która jest obecna we wszystkich dziesięciu kierunkach.

6.3 Dziesięć Wielkich Ślubowań

1. Będę się zawsze trzymał z dala od trzech złych ścieżek.
2. Szybko odetnę pożądanie, gniew i niewiedzę.
3. Będę zawsze słuchał Buddy, Dharmy i Sanghi.
4. Będę pilnie kultywował wskazania, medytację i poznanie.
5. Będę bezustannie pielęgnował naukę Buddy.
6. Nigdy nie porzucę umysłu oświecenia.
7. Będę zawsze odradzać się w sprzyjających warunkach.
8. Szybko ujrzę naturę Buddy.
9. Rozprzestrzenię się na cały wszechświat.
10. Dobrowolnie uratuję wszystkie istoty.

63
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6.4 Cztery Wielkie Ślubowania

Wersja pierwsza

1. Czujące istoty są niezliczone; ślubujemy je wszystkie wyzwolić.
2. Iluzje są nieprzebrane; ślubujemy je wszystkie wykorzenić.
3. Nauki są niewyczerpane; ślubujemy je wszystkie zgłębić.
4. Droga Buddy jest doskonała; ślubujemy ją osiągnąć.

Wersja druga

1. Niezliczone istoty ślubuję wyzwolić.
2. Nieskończone ślepe namiętności ślubuję wykorzenić.
3. Niezmierzone bramy Dharmy ślubuję przeniknąć.
4. Wielką Drogą Buddy ślubuję podążać.

6.5 Gathy do posiku

Dżon bal ge (przed rozłożeniem misek)

Teraz rozkładam te cztery miski,
które symbolizują przyjęcie oświeconej mądrości Buddy.
Oby wszystkie istoty bez wyjątku,
wzięły udział w tej ofierze
i osiągnęły czystość trzech kół pozbawionych „ja”

Szik sa ha nun ma um (gatha posilku)

Skąd pochodzi to pożywienie?
Moje wysiłki nie są wystarczające aby je otrzymać.
Pozwalam odejść wszystkim moim nadmiernym
pożądaniom i niezdrowym przywiązaniom
Przyjmuję to pożywienie jako lekarstwo, aby utrzymać się przy zdrowiu.
Otrzymuję to pożywienie, aby się przebudzić
i osiągnąć moją prawdziwą naturę.
Maha Banja Paramil

Szik pil ge (po posiłku)

Posiłek się skończył, odzyskaliśmy naszą energię.
Obyśmy używali jej pomagając wszystkim czującym istotom
w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
we wszystkich dziesięciu kierunkach.
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6.6 Szlachetna Ośmioraka ścieżka

Mądrość: Prajna
1. Właściwy pogląd / właściwe zrozumienie
2. Właściwe myślenie / postanowienie

Etyczne postępowanie: Sila
3. Właściwa mowa
4. Właściwe postępowanie
5. Właściwe zarobkowanie

Koncentracja: Samadhi
6. Właściwy wysiłek
7. Właściwa uważność
8. Właściwa koncentracja / medytacja

6.7 Etykieta świątynna

1. Prosimy o zachowanie ciszy podczas okresów medytacji.
2. Kiedy wchodzisz i wychodzisz z Sali Dharmy, proszę ukłoń się w stronę

ołtarza.
3. Przed zajęciem miejsca na Sali Dharmy wykonaj trzy pokłony.
4. Proszę powstrzymać się od zbędnych dyskusji.
5. Przed wejściem do Sali Dharmy, obuwie zostaw na zewnątrz.
6. Po opuszczeniu miejsca do medytacji, wyrównaj matę i popraw

poduszkę oraz zadbaj o czystość w miejscu, które użytkowałeś.
7. Utrzymuj miłującą dobroć i szanuj pozostałych przez cały czas.



66 6. DODATEK

6.8 Panca-Sila (5 Wskazań)

Aham Pancasilam Samadiyami
Ślubuję podtrzymywać każde z tych pięciu wskazań.
1. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami

Ślubuję powstrzymać się od zabierania życia.
2. Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami

Ślubuję powstrzymać się od bania rzeczy mi nie danych.
3. Kamesu Micchacara Veramani Sikkhapadam Samadiyami

Ślubuję powstrzymywać się od działania powodowanego żądzą.
4. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami

Ślubuję powstrzymywać się od kłamstwa.
5. Sura-Meraya-Majja Pamadatthana Veramani
Sikkhapadam Samadiyami
Ślubuję powstrzymywać się od brania środków odurzających umysł,
które wywołują brak uwagi.

6.9 Medytacja na sześć Paramit

Dana Paramita:
Obym był hojny i pomocny!

Sila Paramita:
Obym był czysty w swych postępowaniach i cnotliwy!

Ksanti Paramita:
Obym zachował cierpliwość! Obym był w stanie znieść i wytrzymać
krzywdy innych!

Virya Paramita:
Obym był niestrudzony i wytrwały oraz obym zachował stale wigor i swą
energiczność!

Dhyana Paramita:
Obym praktykował medytacje i osiągnął koncentracje oraz jedność by móc
służyć wszystkim istotom!

Prajna Paramita:
Obym zdobył mądrość i był w stanie nieść korzyść z niej płynącą dla
innych!
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6.10 Powang Sammaeron (10 wskazówek podążania ścieżką)

1. Dlaczego miałbyś utrzymywać chęć posiadania doskonałego zdrowia?
Doskonałe zdrowie prowadzi tylko do większej chciwości. Traktuj
chorobę jak lekarstwo, nie chorobę.

2. Dlaczego miałbyś wieść długi żywot bez żadnych trudności? Takie
życie prowadzi tylko do wyniosłości i samopomieszania. Mieć
zmartwienia i znosić życie w trudzie to sposób na życie.

3. Dlaczego miałbyś mieć nadzieję na brak przeszkód w swoim zgłębianiu
nauk? Wyzwolenie skrywa się tuż za przeszkodami.

4. Dlaczego miałbyś mieć nadzieję na brak pokus w treningu? Brak
pokus złagodzi tylko moc twych ślubowań. Traktuj pokusy jak swych
przyjaciół, którzy pomagają Ci na drodze.

5. Dlaczego miałbyś mieć nadzieję na łatwy sukces? Łatwe osiągnięcie
celu prowadzi tylko do nierozważnych kroków. Osiągaj swój sukces
dzięki trudnościom.

6. Dlaczego miałbyś mieć nadzieję na podążanie ścieżką w towarzystwie
przyjaciół? Towarzysze drogi tylko podporządkowują się Twoim
życzeniom co prowadzi tylko do arogancji. Twórz przyjaciół na długie
lata poprzez kompromis w relacjach.

7. Dlaczego miałbyś oczekiwać, że ludzie będą podążać za Twoim
życzeniem albo poleceniem? To także prowadzi do arogancji. Rozważaj
tych którzy różnią się od Ciebie, aby mogli stać się budowniczymi
Twojego charakteru.

8. Dlaczego miałbyś oczekiwać nagrody za swą dobroć? To prowadzi
tylko do przebiegłego umysłu. Odrzuć oczekiwanie nagród tak jak
wyrzuciłbyś stare buty.

9. Dlaczego miałbyś oczekiwać z życia więcej, niż na to zasługujesz?
Przesadne poszukiwanie zysków prowadzi tylko do głupoty. Bądź
bogaty w swoim sercu posiadając tak niewiele.

10. Dlaczego miałbyś narzekać na zmartwienia? To prowadzi tylko do
urazy i trucizny w sercu. Rozważ utrapienia jako pierwsze drzwi na
ścieżce.
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6.11 Wiersz Otwierający Sutrę

Niezrównaną, głęboką i cudowną Dharmę
Trudno jest spotkać na przestrzeni setek milionów eonów.
Teraz ją widzę i słyszę, przyjmuję i podtrzymuję
oraz ślubuję zrozumieć prawdziwe znaczenie Tathagaty.
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